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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 09 DE MAIO DE 2016 2 

No dia nove de maio 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: Engenheiro Agrônomo 5 
Francisco Rogério Vidal e Silva - Secretário Municipal de defesa do Meio Ambiente; Engenheiro Civil 6 
Arthur Alberto Azevedo Ribeiro Neto – Secretário Municipal de Obras; - representantes da 7 
sociedade civil membros do conselho: Região Centro – Bento Moçambique de Moraes, titular; - 8 
Região Rural: sem participação; - Região Leste: Valéria Capis da Cruz, titular; - Região Norte: sem 9 
participação; - Região Oeste: Armando Eduardo Furoni, titular; e, Região Sul: sem participação, 10 
contamos com presença dos representantes da sociedade civil: Região Leste, bairro Eldorado 11 
senhor José Ferreira Matos; - Região Sul, bairro Nova América, senhor Carlos Fernando Vieira da 12 
Costa, e Região Norte, bairro Vila Sônia/São Luiz a senhora Sônia M. V. S. Prudenze; Tivemos ainda a 13 
participação de alunos da Esalq que nesta ordem assinaram lista de presença: Jair de Souza Brito 14 
Junior, Mariana Marangon Moreira, Rodrigo Degelo Lorezon. Representantes do Poder público: 15 
Pedro Vinícius Gomes de Freitas-SEMFI; Marcos Antônio de Oliveira-SEMOB; Fabiano Godoy Bertin-16 
SEDEMA, e Edna Maria Peres Desuó-SEMDES, membros titulares, e senhora Dagmar Correr Schiavi 17 
-SMG e os senhores Pedro Rocha-SMG; Engenheiro Marcio Antônio Maruko-SEDEMA. Foram 18 
registradas as justificativas de ausência: Maria Elizéia Aparecida Monteiro da Silva-suplente região 19 
leste, Isaac Jorge Roston Junior-titular região sul, Dra. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE e Dorival José 20 
Maistro-SMG. Iniciando os trabalhos as 19h10 em apoio a Coordenação o senhor Pedro Vinícius 21 
Gomes de Freitas-SEMFI e senhora Dagmar Correr Schiavi-SMG deram início a reunião, 22 
comunicando aos presentes que encontram-se a disposição junto à lista de presença cópia dos 23 
seguintes documentos: Informativo da Prefeitura de Piracicaba–Prestando Conta do Maio; 24 
Documento convidando para participação Plenária Regional Norte e Rural contendo os bairros de 25 
abrangência; folheto do IPPLAP sobre a “6ª Conferencia Municipal da Cidade de Piracicaba”, 26 
comunicando ainda o recebimento de e-mail do Coordenado do COMOP senhor Isaac Jorge Roston 27 
Junior justificando sua ausência e também que os interessados devem procura-lo para participar na 28 
conferência. Na sequência passou a palavra o Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente 29 
Francisco Rogério Vidal e Silva para exposição. Utilizando de equipamento de slides apresentou aos 30 
participantes sobre as diversas atribuições da SEDEMA e alguns números sobre os serviços 31 
oferecidos e realizados pela unidade gestora com: Reconstrução e manutenção de parques e jardins 32 
(203) em três anos; - 22 bairros foram contemplados com a construção e instalação de academias 33 
de ginastica ao ar livre; - 04 novos ecopontos; - Estão em andamento: 01 centro de lazer, 08 praças, 34 
01 campo de areia; 03 parques e 10 academias. Realizado ainda ações de paisagismo com plantio de 35 
144 palmeiras, 1000 multas por mato alto, fiscalização em áreas públicas contra a invasão das 36 
respectivas, aumento significativo da quantidade (toneladas) de lixo gerado no município, após 37 
finalizar apresentação foi aberto à palavra aos presentes, que fizeram diversos questionamentos 38 
que foram prontamente respondidas. Na sequência foi passada a palavra ao Secretário Municipal de 39 
Obras Arthur Alberto Azevedo Ribeiro Neto que realizou apresentações por mapas da cidade com 40 
as diversas obras em andamento e as que serão realizadas ainda neste ano, apesar de toda a crise 41 
econômica atual. Foi também apresentados aos participantes alguns dados relevantes sobre a 42 
SEMOB referentes: Prioridade em asfaltamento em bairros; manutenção de 166 km em recapes; 43 
total de 290 km asfaltado; 04 equipes de tapa buracos; 02 rotatórias na rodovia SP 135 – Piracicaba 44 
a bairro de Tupi (estrada velha); Reforma da Av. Renato Wagner; Programa do PAC Mobilidade – 45 
com investimentos de 55 milhões sistema viário, infraestrutura de transportes e mobilidade; 46 
Programa PAC Vias (condomínios / loteamentos) com investimentos de R$ 20 milhões e Hospital 47 
Regional com investimento na construção de R$ 83 milhões (município) e R$ 10 milhões (estado). 48 
Após finalizar a exposição foi aberto à palavra aos presentes, que fizeram diversos 49 
questionamentos, sendo prontamente respondidos. A coordenação agradeceu aos secretários pelas 50 
apresentações das atividades desenvolvidas, e principalmente pela plena transferência das 51 
informações. Neste momento o senhor Carlos Fernando Vieira da Costa entregou carta que discorre 52 
sobre o COMOB, onde a mesma deverá ser analisada na reunião ordinária deste conselho. E nada 53 
mais a ser discutido o Coordenador senhor Pedro Vinicius Gomes de Freitas deu por encerrada a 54 
reunião ordinária às vinte horas e trinta e cinco minutos do dia nove de maio de dois mil e 55 
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dezesseis, agradecendo a todos pela presença e que após aprovação e assinaturas dos conselheiros 56 
está ata de reunião ordinária, será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 57 
Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada por 58 
todos pelo site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, ficando apensados nesta ata os 59 
documentos discutidos, bem como, lista de presença.______________________________________________________ 60 
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__________________________________________________________________________________________________________________ 62 
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