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
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
No dia doze de dezembro de dois mil e dezesseis, como início as 19h00 horas, na Prefeitura Municipal
de Piracicaba – 3º andar no Centro de Qualificação Permanente, ocorreu reunião ordinária do Conselho
Municipal do Orçamento Participativo, com a presença dos membros do Conselho representantes da
sociedade civil e do Poder Executivo que assinaram lista de presenta: Região Centro: Edson Wagner
Acerbi – titular e Edson Melero - suplente; - Região Rural: Waldemar da Silva e Daniel Santos Batista titular; - Região Norte: Marisa Helena Martins Medeiros, titular e Ana Regina Pereira - suplente; Região Oeste: sem participação; - Região Leste: sem participação e, Região Sul: Gilberto Luiz Rossi
Callegaro – titular e Carlos Fernando Vieira da Costa – suplente; Titulares poder publico: Dorival José
Maistro-SMG; - Olivia Patrícia de Brito-SEMAE; - Edna Maria Peres Desuó-SEMDES; Pedro Vinícius
Gomes de Freitas – SEMFI; Marcos Antonio de Oliveira – SEMOB; e suplente do Poder Público: Paulo
Roberto Coelho Prates – EMDHAP, Participaram também os representantes da sociedade civil e os
funcionários da equipe técnica: Região Leste: José Ferreira Mattos, morador do bairro Res. Eldorado;
Região Norte: Reginaldo Pereira; Região Oeste: Maria Ferrari Rosatti – Moradora do bairro Jardim
Planalto – Dagmar Correr Schiavi e Pedro A. C. Rocha-SMG; Camilo Antônio Barioni – Secretário do
Governo; Maria Beatriz Silotto Dias de Souza – IPPLAP; Dra Silvani Campos – EMDHAP - Justificaram
ausência: Armando Eduardo Furoni região oeste e Joel de Faria - SEMTRE. Iniciando a ordem do dia
usando a palavra o senhor Dorival José Maistro-SMG, agradeceu a presença de todos, comunicando que
na mesa de coleta de assinaturas estão disponíveis aos participantes cópias, a saber: Informativo
Prestando Conta da Prefeitura de Piracicaba período de 01 a 30 de dezembro”. Na sequencia o Sr.
Dorival José Maistro passou o comando ao Secretário de Governo, Sr. Camilo Antônio Barioni, uma vez
que precisou se ausentar com devidas justificativas informadas; O Sr. Camilo Antônio Barioni, saudou
todos os presentes e mencionou que apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela administração
municipal durante este exercício foram alcançadas grandes conquistas pela cidade, em seguida , o
coordenador informou a todos os participantes dessa reunião a presença dos representantes: EMDHAP
– Empresa de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, arquiteto Paulo Roberto Coelho Prates e a
procuradora jurídica Silvani Lopes de Campos e do IPPLAP – Instituto de Pesquisa e Planejamento de
Piracicaba, a engenheira civil Maria Beatriz Silotto Dias de Souza. Primeiramente, o Sr. Paulo Roberto
Coelho Prates realizou apresentação sobre as diversas atribuições da EMDHAP e alguns números sobre
os serviços realizados pela pasta; * 09 empreendimentos Minha Casa, Minha Vida; * Empreendimentos
exclusivamente da Faixa Salarial 1 (até R$ 1.800,00 renda bruta familiar), * 30.000 novas unidades
habitacionais ni município deste 2005, * Congelamento de novos recursos federais para atendimento
para novas construções, em decorrência a crise econômica; Respondendo uma infinidade de perguntas
formuladas pelos presentes, sobre vários temas. Em seguida, a Sra. Maria Beatriz Silotto Dias de Souza
realizou apresentação com a utilização de slides as diversas atribuições do IPPLAP além de destacar a
importância do Plano Diretor Municipal, além de divulgar diversos dados do municípios; * Evolução do
perímetro urbano desde a década de 50 até 2015; * Evolução da densidade populacional na cidade; *
Atualmente existem no município 72 bairros; * Grande quantidade de loteamentos ilegais e/ou
clandestinos, haja vista a grande extensão do município, finalizou a apresentação do IPPLAP com
diversos questionamentos realizados pelos presentes, os quais foram prontamente respondidos.
Finalizando foi consultado aos presentes se há ainda alguma questão a ser discutido, eu Camilo
Antônio Barioni com apoio da senhora Dagmar Correr Schiavi e Pedro Antônio C. Rocha, coordenei esta
reunião ordinária, e, dei por encerrada a reunião ordinária as vinte horas e quarenta e cinco minutos
do dia doze de dezembro, manifestando a agradecimento pela presença, participação e desejando Um
Feliz Natal e Prospero ano Novo a todos e comunicando que após aprovação e assinaturas dos
conselheiros na ata de reunião ordinária será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de
Piracicaba, Portal dos Conselheiros, Conselho Municipal do Orçamento Participativo, podendo ser
acessada por todos pelo site http://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cop/, ficando apensados nesta a os
documentos
discutidos,
bem
o,
lista
de
presença.
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