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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO 1 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016 2 

No dia sete de novembro de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal 3 
de Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do 4 
Conselho Municipal do Orçamento Participativo, com a presença dos membros do Conselho 5 
representantes da sociedade civil e do Poder Executivo que assinaram lista de presenta: Região 6 
Centro: Edson Wagner Acerbi - titular; - Região Rural: Waldemar da Silva, titular; - Região Leste: 7 
Eliana Aparecida Pereira - suplente; - Região Norte: Marisa Helena Martins Medeiros, titular; - Região 8 
Oeste: sem participação; e, Região Sul: Gilberto Luiz Rossi Callegaro – titular e Carlos Fernando Vieira 9 
da Costa – suplente; Titulares poder publico: Dorival José Maistro-SMG; - Olivia Patrícia de Brito-10 
SEMAE; - Edna Maria Peres Desuó-SEMDES; Participaram também os representantes da sociedade 11 
civil e os funcionários da equipe técnica: Região Leste: Anna Jorge de Moraes Olegário, moradores do 12 
bairro Res. Eldorado; Região Rural: Maria C. F Silva e João Batista das Neves, moradores do bairro da 13 
Nova Suíça;  - Dagmar Correr Schiavi e Pedro A. C. Rocha-SMG; Justificaram ausência: Pedro Vinicius 14 
Gomes de Freitas-SEMFI, Daniel Santos Batista, região rural, Armando Eduardo Furoni região oeste. 15 
Iniciando a ordem do dia usando a palavra o senhor Dorival José Maistro-SMG, agradeceu a presença 16 
de todos, comunicando que na mesa de coleta de assinaturas estão disponíveis aos participantes 17 
cópias, a saber: Convite da Secretaria Municipal de Ação Cultura e Conselho Municipal de Política 18 
Cultural solicitando apoio do OP na divulgação “Encontros Regionais – Elaboração Plano Municipal 19 
de Cultura”; Informativo Prestando Conta da Prefeitura de Piracicaba período de 04 a 30 de 20 
novembro”. Sobre as audiências de encontro regionais para elaboração do Plano Municipal de 21 
Cultura, as mesmas ocorrerão como se segue: 14 de novembro – Centro Cultura Hugo Pedro 22 
Carradone (santa Terezinha); - 28 de Novembro – Centro Cultural Zazá (Mário Dedini); - 05 de 23 
dezembro – Centro Cultural Nhô Serra (Parque 1° de Maio) e, dia 12 de dezembro – Centro Cultura 24 
Pacheco Ferraz e Armazém da Cultura Maria Dirce Camargo (Estação da Paulista). Foi também 25 
informado sobre cartaz Convite “Missa Afro – que ocorrerá no dia 20 de novembro na Paróquia 26 
Nossa Senhora Aparecida Piracicamirim”, todos estão convidados para participar. Seguindo a 27 
Coordenação demonstrou e-mail recebido da pesquisadora Sheila Holz, do Centro de Estudos Sociais 28 
(CES) da Universidade de Coimbra – Portugal, em parceria com Universidade de Campinas 29 
(unicamp), solicitando informações sobre gestão do Orçamento Participativo do Município de 30 
Piracicaba, onde expomos aos conselheiros todas as perguntas e resposta dada ao questionário 31 
“Recenseamento do Orçamento Participativo no Brasil”.  Na sequencia a coordenação foi questionada 32 
pelos conselheiros representante da sociedade civil sobre a presença dos Presidentes das pasta: 33 
EMDHAP – Empresa de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba e do IPPLAP – Instituto de 34 
Pesquisa e Planejamento de Piracicaba, tendo em vista que na reunião ordinária do conselho do mês 35 
de setembro p.p., ficou deliberado que seria feito convite aos responsáveis das unidades para 36 
participarem de reunião. Em resposta à Coordenação informou apresentando documentos 37 
encaminhados as responsáveis e que foram protocolarmente recebidos pelas unidades. Usando da 38 
palavra foi manifestado pelos conselheiros que a falta dos representantes demonstra como já vem 39 
ocorrendo na administração um desprestígio por parte dos gestores com o conselho, desrespeitando 40 
até mesmo exposição do senhor Prefeito Gabriel Ferrato que quando na posse do conselho em sua 41 
fala motivou a este conselho requerer participação dos responsáveis das unidades gestora. Assim 42 
ficou deliberado pelos conselheiros que a coordenação reitere solicitação de agenda de participação. 43 
Na sequência foi também apresentado sobre as disposições sobre alterações da Lei 5.132/2002, 44 
solicitadas pelos conselheiros da sociedade civil, onde recebemos documento com as alterações já na 45 
forma de lei executada pela procuradoria geral. A coordenação sugeriu encaminhando que como 46 
estamos a um mês do término dos trabalhos legislativo, bem como, no final de mandado da 47 
Administração, se não seria melhor este assunto ser tratado junto à nova administração, visto que já 48 
se tem a forma legal das alterações sugeridas. Assim foi discutido pelos conselheiros e após discussão 49 
deliberaram por encaminhar aguardando a nova administração. Por fim toda alteração solicitada 50 
pelos representantes da sociedade civil sobre a lei 5.132/2002, e apresentada na minuta da 51 
Procuradoria Geral fica aprovada, ficando somente após recebimento documentação oficial da 52 
Procuradoria Geral, para que na primeira reunião ordinária do conselho de dois mil e dezessete 53 
encaminhamentos das justificativas definitivas. Finalizando foi consultado aos presentes se há ainda 54 
alguma questão a ser discutido, eu Dorival José Maistro com apoio da senhora Dagmar Correr Schiavi 55 
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e Pedro Antônio C. Rocha, coordenei esta reunião ordinária, e, dei por encerrada a reunião ordinária 56 
as vinte uma horas do dia dez de outubro, manifestando a agradecimento pela presença, participação 57 
e comunicando que após aprovação e assinaturas dos conselheiros na ata de reunião ordinária será 58 
disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho 59 
Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser acessada por todos pelo site 60 
http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, ficando apensados nesta ata os documentos discutidos, 61 
bem como, lista de presença. __________________________________________________________________________________  62 
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