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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 11 DE ABRIL DE 2016 2 

No dia onze de Abril de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal de 3 
Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com as presenças: Dr. Pedro de Mello Antônio de 5 
Mello, Secretário Municipal de Saúde; - representantes da sociedade civil membros do conselho: 6 
Região Centro – Bento Moçambique de Moraes, titular; - Região Rural: Waldemar da Silva, titular; - 7 
Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: sem comparecimento; - Região Oeste: 8 
Armando Eduardo Furoni, titular; e, Região Sul: Isaac Jorge Roston Junior, titular e Vicente Souza 9 
Duarte, suplente; - representantes da sociedade civil: Região Norte, bairro Mario Dedini a senhora 10 
Katia Maria Paschoalini; Região Leste, bairro Residencial Eldorado I, senhora Sônia M. V. S. 11 
Prudenze; Região Oeste, bairro Jardim Conceição, senhor Valdemar Jesuíno dos Santos, senhora Ana 12 
Claudia e Camilly moradora do bairro Glebas Califórnia e, Região Sul o senhor Carlos Fernando 13 
Vieira da Costa; - do Poder público, os representantes: Dorival José Maistro-SMG; Marcos Antônio 14 
de Oliveira-SEMOB; Fabiano Godoy Bertin-SEDEMA, titulares, e senhor Pedro Rocha-SMG; senhoras 15 
Dagmar Correr Schiavi-SMG e Fernanda Delbaje áreas técnicas. Justificaram ausência: Maria Elizéia 16 
Aparecida Monteiro da Silva-suplente região leste, Pedro Vinícius Gomes de Freitas-SEMFI, Dra. 17 
Olivia Patrícia de Brito-SEMAE, Getúlio Pedro de Macedo-SEMUTTRAN e José Rivadavia Salvador-18 
SELAM. Iniciando os trabalhos as 19h05 em apoio a Coordenação o Senhor Dorival José Maistro-19 
SMG solicitou a palavra, informando aos presentes que encontram a disposição junto à lista de 20 
presença cópia dos seguintes documentos: Informativo da Prefeitura de Piracicaba–Prestando 21 
Conta do Abril; Documento convidando para participação Plenária Regional “bairros abrangência 22 
das plenárias regionais, centro e leste”; Documento/Matéria do IPPLAP sobre “6ª Conferência 23 
Municipal da Cidade de Piracicaba”, comunicando ainda o recebimento de: ofício 24 
001/2016/COMOB para apreciação do conselho quando posicionamento com a finalidade de 25 
regularização dos representantes da sociedade civil deste Conselho do Orçamento Participado junto 26 
ao Conselho Municipal de Mobilidade - COMOB; Comunicado dos Secretários Municipais de Obras e 27 
Meio Ambiente que participaram reunião ordinária do conselho do dia 09 de maio. Comunicando 28 
ainda recebimento da planilha apresentadas pela Secretária Municipal de Educação conforme 29 
solicitação constante da ata de reunião ordinária do dia 14 de março, e finalizando Sr. Dorival José 30 
Maistro manifestou pedindo desculpa aos presentes que por motivos particulares não irei poder 31 
ficar até final desta reunião ordinária, passando assim a palavra ao senhor coordenador do 32 
conselho Prof. Isaac Jorge Roston Junior, que na sequência agradeceu a presença de todos e 33 
principalmente do Secretário Municipal de Saúde Dr. Pedro Antônio de Mello. Após agradecimento 34 
o senhor Isaac passou a palavra ao secretário para exposições, que iniciou agradecendo a todos é 35 
usando de equipamento de projeção fez uma exposição à detalhada da gestão orçamentaria, 36 
destacando diversas ações orçamentaria da unidade de gestão, apresentando numericamente a 37 
evolução orçamentaria com os programas, projetos, serviços, ações e evolução estrutural de gestão 38 
e atendimento realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. No final da apresentação foi aberta a 39 
palavra aos conselheiros que apresentaram questões sobre as demandas priorizadas por regiões no 40 
orçamento participativo, onde o Secretário Pedro de Mello abordou que a secretaria tem atenção 41 
sobre as mesmas e que vem atendendo através das unidades instaladas (sede próprias ou em locais 42 
alugados) todas as regiões dentro das diretrizes estabelecidas de saúde, onde nesta estrutura tem-43 
se 04 UPAs - unidades de pronto socorro, 11 unidades UBS – Unidade Básica de Saúde; 08 unidades 44 
CRABs – Centro de Referencia em Atenção Básica Saúde 22 unidades de Farmácias, sendo 01 de alto 45 
custo; e 52 unidades de PSFs entre outras unidades de atendimento específico de saúde na cidade, 46 
sendo que estas unidades estão distribuídas nas diversas regiões/bairros, oferecendo proximidades 47 
das residências. Demonstrou também quadro comparativo de destinações de recurso para área de 48 
saúde itens contendo valores de repasse dos governos estaduais e federais e o dispêndio por parte 49 
do município, o qual a maior carga fica para o município, ou seja, administração do Prefeito Gabriel 50 
Ferrato ampliou recursos próprios do município na saúde, onde em 2013 foi de R$ 158 milhões e 51 
em 2016 é de R$ 257,7 milhões representando um aumento aproximadamente de 64%. Neste ano 52 
está sendo terminada reforma da unidade de Ártemis; Novas instalações da farmácia da Vila 53 
Rezende, utilizando antiga base da SAMU ao lado da UPA; CAPS II Bela Vista será requalificado e 54 
passará a ser CAPS III, oferecendo atendimento 24 horas. “O paciente poderá ficar no CAPS por até 55 
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72 horas. Isso evita um processo de internação e proporciona a recuperação próxima à família”; 56 
Aquisição de duas novas ambulâncias UTIs para o SAMU; Programa de Residência Médica já conta 57 
com total geral de 33 residentes, aumentando o quadro de profissionais na saúde. Finalizando Dr. 58 
Pedro Antônio de Mello manifestou que espera ter respondido plenamente as questões 59 
apresentadas incluindo-se sobre as demandas das regiões, gradeceu aos presentes colocando a 60 
disposição para esclarecimento, bem como, sua equipe e seu gabinete, e que encaminhará para 61 
coordenação do conselho do orçamento participativo apresentação exposta nesta reunião. A 62 
coordenação agradeceu ao secretário pela apresentação do sobre o orçamento da unidade e dos 63 
projetos e ações desenvolvidas na sua gestão, principalmente pela plena transferência das 64 
informações. E nada mais a ser discutido o Coordenador senhor Isaac Jorge Roston Junior deu por 65 
encerrada a reunião ordinária as vinte uma horas do dia onze de Abril de dois mil e dezesseis, 66 
agradecendo a todos pela presença e que após aprovação e assinaturas dos conselheiros está ata de 67 
reunião ordinária será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos 68 
Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada por todos pelo 69 
site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, ficando apensados nesta ata os documentos 70 
discutidos, bem como, lista de presença.____________________________________________________________________ 71 
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