
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 10 DE OUTUBRO DE 2016 2 

No dia dez de outubro 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 Conselho 4 
Municipal do Orçamento Participativo, com a presença dos membros do Conselho representantes da 5 
sociedade civil e do Poder Executivo que assinaram lista de presenta: Região Centro: Edson Wagner 6 
Acerbi - titular; - Região Rural: Daniel Santos Batista e Waldemar da Silva, titulares e José Davi 7 
Barbieri - suplente; - Região Leste: Eliana Aparecida Pereira - suplente; - Região Norte: sem 8 
participação; - Região Oeste: Armando Eduardo Furoni – titular e Marcia dos Santos - suplente; e, 9 
Região Sul: Gilberto Luiz Rossi Callegaro – titular e Carlos Fernando Vieira da Silva – suplente; - 10 
Dorival José Maistro-SMG; - Pedro Vinícius Gomes de Freitas-SEMFI; - Marcos Antônio de Oliveira-11 
SEMOB; - Olivia Patrícia de Brito-SEMAE; - Fabiano Godoy Bertin-SEDEMA; Edna Maria Peres Desuó-12 
SEMDES; - Getúlio Pedro de Macedo-SEMUTTRAN; Participaram também os representantes da 13 
sociedade civil e os funcionários da equipe técnica: Região Leste: Anna Jorge de Moraes Olegário, 14 
Valéria Capis da Cruz e José Ferreira Matos, moradores do bairro Res. Eldorado; - Dagmar Correr 15 
Schiavi e Pedro A. C. Rocha-SMG; - Fernanda Cristina de Godoy Rizzo-SEMUTTRAN. Iniciando a 16 
ordem do dia usando a palavra o senhor Dorival José Maistro-SMG, agradeceu a presença de todos, 17 
comunicando que na mesa de coleta de assinaturas estão à disposição dos participantes cópias dos 18 
Decretos n° 15.607 de 2014 que dispõe sobre regimento interno do conselho do orçamento 19 
participativo, e o de n° 16.785 de 2016, que nomeia os membros do atual conselho, também do 20 
informativo prestando conta referente ao mês de outubro, a onde estão relacionados os principais 21 
eventos do mês, incluindo-se informações sobre obras na cidade. Foi informado também que todos 22 
os documentos foram encaminhados no e-mail de convocação desta reunião ordinária, e por último 23 
recebemos e-mail da Secretaria Municipal da Ação Cultural e o Conselho Municipal de Política 24 
Cultural solicitando apoio na divulgação convite Elaboração Plano Municipal de Cultura que ocorrerá 25 
no mês de novembro, onde, porém assim que recebermos informações detalhadas repassaremos aos 26 
conselheiros e representantes da sociedade civil. Terminado parte dos informes passou-se a ordem 27 
do dia, que foi perguntado a todos sobre ata da reunião ordinária do dia doze de setembro, e como 28 
não há recebimento de qualquer indicação de alterações, passamos a ata para coleta de assinatura 29 
dos conselheiros. Passando na sequencia para item que trata da composição da Comissão 30 
Coordenadora Paritária do Conselho, conforme dispõe regimento interno na seção IV, do artigo 7 do 31 
decreto n° 15607 de 2014, e do inciso IX do artigo 16 da lei 5.132 de 2002, assim competem aos 32 
conselheiros titulares da sociedade civil e do poder público indicar seus representantes, sendo 33 
ficando constituídos os seguintes representantes: Dorival José Maistro-SMG, Pedro Vinícius Gomes de 34 
Freitas-SEMFI, Dr. Olivia Patrícia de Brito-SEMAE e Edna Maria Peres Desuó-SEMDES, poder público; 35 
Daniel Santos Batista-Rural, Edson Wagner Acerbi-Centro, Waldemar da Silva-Rural e Gilberto Luiz 36 
Rossi Callegaro-Sul. Ficando ainda por votação de consenso que a coordenação do conselho gestão 37 
2016-2017 caberá a os representantes do poder público. Na sequencia os conselheiros 38 
representantes da sociedade civil solicitaram para que seja convidada a participação na próxima 39 
reunião ordinária do conselho os Presidentes da EMDHAP e do IPPLAP, para apresentar informações 40 

sobre as unidades, e questões relacionadas à: - regularização de loteamentos rurais e urbanos; - 41 
informações sobre as inscrições “programas de casas populares”, informações planejamento urbano; 42 
macrorregiões rurais e urbanas; zoneamento e abairramento e outras oportunas relacionadas às 43 
unidades gestoras. Ficando assim requerido que a Coordenação emita ofício convidando os gestores 44 
para agendar a participação na reunião ordinária do dia 07 de novembro. Finalizando foi consultado 45 
aos presentes se há ainda alguma questão a ser discutido, eu Dorival José Maistro com apoio da 46 
senhora Dagmar Correr Schiavi, coordenei esta reunião ordinária, e, dei por encerrada a reunião 47 
ordinária as vinte uma horas do dia dez de outubro, manifestando a agradecimento pela presença, 48 
participação e comunicando que após aprovação e assinaturas dos conselheiros na ata de reunião 49 
ordinária será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, 50 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada por todos pelo site 51 
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, ficando apensados nesta ata os documentos discutidos, 52 
bem como, lista de presença.___________________________________________________________________________________  53 
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