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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

No dia oito de Janeiro de dois mil e dezoito, com início as 19h03 horas, na Prefeitura Municipal de
Piracicaba – 10º andar na sala de reuniões da Secretaria de Governo,  ocorreu reunião ordinária do
Conselho Municipal do Orçamento  Participativo, com a presença dos membros do Conselho dos
representantes da sociedade civil e do Poder Executivo que assinaram lista de presença: Região
Centro: Sem representantes;  - Região Rural:  Sem Representante;  - Região Norte:  Kátia Maria
Paschoalini  –  Titular  e  Sra.  Marisa Helena  Martins  Medeiros  – Suplente;  Região  Sul:  Carlos
Fernando Vieira da Costa – Titular e Gilberto Luiz Rossi Callegaro - Suplente; Região Oeste: Sem
representantes;  Região  Leste:  Raimunda Otaviano Santos  – Titular  e  Valéria  Capis  da Cruz -
Suplente; Titulares e Suplentes do poder público: Juliana Boscariol Franceschini – SEMOB; Sr.
Paulo Roberto da Costa – SEMFI; Dagmar Correr Schiavi – Governo; Dra. Olivia Patrícia de
Brito  –  SEMAE;  Edna  Maria  Peres  Desuó  –  SEMDES;  Valter  Lavandosque  -  SEMTRE;
Participaram  também  os  funcionários  da  equipe  técnica:  Rosmari  Adriana  Ercolin  Silva  –
SEMAE; Andrea Aparecida Gazaffi Savino - IPPLAP. Participaram os moradores do Residencial
Eldorado: Maria Aparecida Barbosa, Keren Hapuque P. De Lima, Nathalia Pereira de Lima, Maria
Rita  P.  Dos  Santos  e  Morador  do  Higienópolis:  Antonio  José  Schcichting  e  Anderson  A.
Schcichting. Iniciando a reunião a Sra. Kátia Maria Paschoalini, coordenadora e representante da
sociedade civil Região Norte, pediu a palavra e colocou aos conselheiros presentes, a reunião da
executiva onde foi sugerida a mudança do local desta Reunião Ordinária para a sala do Anexo da
Câmara de Vereadores, pelo motivo de facilitar a participação da população, por ser área central,
facilidade em relação ao transporte e também por termos vídeo Ata. Sra. Dagmar Correr Schiavi,
representante  Secretaria  de  Governo,  poder  publico,  fala  que gostaria  de  ouvir  a  opinião  dos
conselheiros  e  que  poderia  ser  feito  um teste,  mas  descreve  as  dificuldades  em  relação  aos
documentos do Orçamento Participativo que encontra no computador e caso haja alguma dúvida
fica mais difícil sendo a reunião no Anexo, e como sua função não é apenas o Orçamento essa
mudança trará muitas dificuldades as demais funções que ocupa e deixa bem claro que pedirá ao
Sr.  Godoy,  secretario  da  Secretaria  de  Governo,  retirá-la  do  COMOP. A Sra.  Marisa Helena
Martins Medeiros, representante sociedade civil, Região Norte, fala que as reuniões do COMCUT
realizadas no museu o ano passado ocorreu maior participação da população, pelo fato do local ser
mais  centralizado,  teve  mais  de  dez  participantes  da  população  voltada  à  área  de  artistas,  o
objetivo é trazer a população, no caso do Orçamento, fica difícil convidar ou trazer a população,
pois a população vê com estranheza a Prefeitura funcionar depois do horário de expediente, está
difícil convidar ou trazer moradores do bairro para participar,  fato do horário e localização da
Prefeitura fica inviável, sugere aos conselheiros verificar junto a sua comunidade e convidar a sua
população para a participação, senão diz, vai morrer deste Conselho pela falta da participação,
principalmente a  participação dos bairros,  falando com Sra.  Kátia  Maria  Paschoalini  disse ser
necessário chamar a população, pois os mesmos cobram os lideres de bairro sobre as obras, não
participam  e  não  sabem  como  funciona,  vejo,  solicitam,  mas  não  participam,  somos  todos
corajosos em estarmos aqui numa segunda-feira para lutar por cada região, vejo necessário chamar
a população para conhecer e entender o processo de como funciona o Conselho, os Conselhos,
pois todos estão tendo defasagem, mudar a características dos Conselho e “chamar a população”, a
Sra. Dagmar pergunta para Sr.ª Marisa se acha que mudar as reuniões do Comop para Anexo
Câmara  haverá  mais  população,  Marisa  disse  “não  seria  na  Câmara”,  mas  um local  central,
questiona teria outro local público central  que pudesse ser usado, chegando à conclusão que o
local centralizado seria a Câmara, Sra. Dagmar diz ocorrendo acordo na Câmara faz como teste e
aprovando o calendário, faz um alerta que, enviará solicitação a Câmara e não na Prefeitura e não
entra mais na Prefeitura, porque o CQP preenche os dias e corremos o risco de chocar data com
outras agendas, fato de realizamos o fechamentos do calendário da COMOP anual em Janeiro. A
Sra.  Raimunda Otaviano Santos,  representante  sociedade civil,  Região Leste,  fala  que deveria
permanecer a reunião na prefeitura que seria melhor, pois quem tem interesse nesta reunião irá
onde ela ocorrer, diz que a população não comparece porque não quer, porque é convidada, fala
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que tirar a Sra. Dagmar não concorda, pois estão presentes deste o início,  alguns conselheiros
contradizem que a colocação não é retirar a Sra. Dagmar e sim mudar o local da reunião. Sra.
Dagmar diz vai conversar com Sr. Godoy e definindo ele que deve continuar, vai continuar, mas
deixa  claro  que  vai  até  Câmara,  caso  seja  aprovado,  que  não  fica  responsável  por  chaves,
abertura/fechamento de sala e devolução da chave. Sr. Carlos Fernando fala que Sra. Kátia esteve
afastada, depois que assumiu e eu (Carlos Fernando) como sociedade civil há algum tempo, fala
que a Coordenação da sociedade civil  tem sido fraca,  fez reclamação e observando,  não está
gostando disto, continua e diz: e que fique registrado em Ata o que estou falando, quero deixar
claro, que como líder da região sul no bairro Nova America/Jardim Elite, tenho participado, tendo
outro participante da região sul, moradores aqui também, sempre houve as reuniões aqui e não
concordo que saia daqui, tem toda estrutura, sabe que Dagmar tem passado processo sozinha tendo
dificuldades, por isso esta coordenação tem que conversar com Sr. Godoy para que se coloque
outro funcionário no lugar do Maistro, que se mantenha esta reunião aqui, que se dê estrutura aqui
e permaneça aqui e deixo bem claro não tenho participação partidária, não sou político, não gosto,
aqui é participação popular e não participação de vereador, isso aqui é do povo, não tem que levar
para vereador,  eles  pegam e falam que eles  mandaram fazer,  não,  eu como titular  quero que
mencione na Ata, eu não concordo. Kátia Maria faz uso da palavra e diz que em nenhum momento
eu (Kátia Maria) citei políticos, citou a facilidade e localização, Carlos Fernando diz ter ouvido
falar na participação de vereadores, Kátia Maria retoma a palavra e fala que comentou em reunião
de mesa, diz querer deixar claro que comentou em reunião de mesa que facilitaria também o fato
de, em alguns momentos, a participação de políticos pelo fato de serem fiscalizadores também,
somos fiscalizadores, mas eles ganham para fiscalizar e fazer Lei e é necessário, diz não estar
puxando para partido algum, diz que como fiscalizadores e vereadores eleitos, e a participação não
apenas  no  Orçamento,  mas  nos  demais  conselhos,  porque  dali  vem  conselhos,  idéias  e
necessidades que poderão ver as possibilidades ou não de fazer leis, diz, ser nova e trabalha junto
com todos, diz que em reunião de mesa Dagmar comentou suas dificuldades, que em nenhum
ponto é contra ou a favor, falou para Dagmar a possibilidade de solicitar um auxiliar, mas Dagmar
diz sobre as realidades e que no momento é inviável, Kátia Maria fala temos que primar cada vez
melhor à situação e não fechar cada vez mais as possibilidades somos uma troca de experiência,
fato sermos Conselho, cada um tem sua opinião e respeito. Dra. Olivia fala em abrir a votação
quem concorda com mudança de local ou quem quer permanência, Carlos Fernando diz ser titular
e quer que se conste em Ata que não concorda. Dagmar pede calma e fala que são titulares da
sociedade civil; Raimunda, região leste, Carlos Fernando, região sul, Kátia Maria, região norte,
presentes  três  membros  titulares  da  sociedade  civil;  os  titulares  do  poder  público:  Dagmar,
Governo, Juliana, Semob, Dra.Olivia, Semae, Edna, Semdes, presentes quatro membros titulares
do  poder  publico,  totalizando  sete  conselheiros  titulares  aptos  para  votação,  Dagmar  abre  a
votação perguntando quem quer a reunião do Orçamento Participativo seja no Anexo da Câmara,
podemos levantar as mãos,   e todos concordam, Kátia Maria diz que geralmente o ultimo voto é
do  presidente,  leu  o  Regimento  do  Orçamento  e  não  consta  isso,  diz  poder  votar  como
representante titular, Dagmar diz que sim, somos todos representantes, o presidente é para presidir
a reunião, Kátia fala para organizar o andamento da reunião, dirimidas as duvidas, Dagmar fala
estar com sete conselheiros titulares, e abre a votação; “UM” voto na  mudança para Câmara e
“SEIS” votos na permanência da Prefeitura, tendo como maioria votante a PERMANÊNCIA DA
REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO  NO  PREDIO  DA
PREFEITURA – CQP. Marisa pede fala e diz não pude votar, mas gostaria que a população se
aproximasse mais, como não houve compreensão em trazer a população e não dizer “não vem
porque não vem”, acho que deveria acontecer mudança de cabeça, de modo de pensar. Dra. Olivia
pede palavra e sugeri que em termos de participação popular, sugeri tentar melhorar na Plenária,
para que o ano que vem possamos trazer para o Orçamento, vamos trabalhar as regiões primeiro,
começa em Março as Plenárias,  vamos fazer um trabalho melhor,  Marisa fala em outro item,
pergunta a Dagmar se as datas enviadas para Plenária foram copiadas da Plenária do ano passado,
Dagmar diz que em reunião com Valéria, Kátia e ela (Dagmar), foi montado o calendário de 2018,
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ressalta não serem estas datas fechadas é sim uma sugestão de datas, Dra. Olivia pergunta e serão
votadas  hoje,  sim disse Dagmar,  qualquer  região  pode ser  alterada  ou trocada  de data  vamos
discutir com os conselheiros, exemplo o Centro sugerido 28/03 (prefeitura) e 02/04 (Vila) pode se
trocar  da  prefeitura  para  dia  02/04.  Marisa  pergunta  tem que acontecer  em Março.   Dagmar
responde ter colocado em Março, pelo fato de serem entregues na Câmara em Maio e pergunta
para Paulo se está errada,  Paulo concorda com sua fala,  é necessário digitar  as demandas das
regiões. Marisa fala sobre sua região, do problema ocorrido o ano passado por causas dessas datas,
sendo que ano passado ocorreu PPA, este ano não tem PPA, Dagmar diz ocorreu em Fevereiro, e
não em Março, tanto que não mandou correspondência para ninguém o ano passado, falei para
Kátia  e Valéria  finalizando estas datas vai  começar  fazer  as cartas  e pedir  folhetos,  porque o
orçamento  para  licitação  começa  próxima  semana,  quero  fazer  porque  em Fevereiro  começo
distribuir  as correspondências  para que vocês  também possam divulgar,  Marisa diz  ser região
Norte II e é difícil, que refutaram a briga porque não deu tempo, não dá tempo, estão acostumados
em Maio com as Plenárias, ano passado ocorreu antes por causa do PPA, Dagmar diz que ano
retrasado foi Fevereiro, Março, Abril, só que tinha o Maistro e Dagmar digitando, este ano está a
Dagmar  digitando,  sozinha,  enviar  para  Maio,  Dagmar  não  vai  conseguir  fazer  reuniões,  sê
quiserem colocar Abril eu coloco, o que conseguir, consegui, eu não garanto estou pensando em
digitar todas e enviar para Câmara em Maio, comentei na reunião mesa que as reuniões vão até
04/04 e no dia 05/04 a 05/05 tenho um mês para digitar, podem vir 300 como cinco pode, este
calendário vamos discutir, não concordo, queremos mais espaçado, até para mim é melhor, não
tenho que correr para fazer correspondências, Dra. Olivia se dispõe a ajudar e Marisa também,
Carlos fala que tem cartaz da Plenária de 2015 e 2016 estão espaçadas, 2017 ocorreu PPA, este
ano  não  tem  PPA,  e  sugere  como  contribuição  e  até  divulgação,  porque  a  Zona  Rural  não
participou e argumenta até hoje. Foi apertado pelo PPA, já 2015 e 2016 ficou espaçado, poderia
seguir o mesmo cronograma, Dagmar diz que não está finalizado vamos discutir, Kátia Maria diz
que Carlos está colocando dois exemplos para o pessoal entender e votar, Carlos Fernando diz
complementar  a  fala  de Marisa,  diz  ser  sugestão  e  propõe que a  coordenadora  e  a  secretaria
assumida, por gentileza, senão ele (Carlos Fernando) como sociedade civil o fará, conversem com
Sr. Godoy dessa dificuldade da Dagmar,  tem que arrumar funcionário,  Dra. Olivia,  Marisa ou
quem quer que seja, podendo vir ajudar que aconteça, não podendo que se contrate funcionário,
porque  não  dá  para  ficar  agüentando  desculpas  de  Dagmar  está  sozinha,  o  trabalho  dela  é
excelente não estou criticando, mas não dá mais sobrecarga para ela (Dagmar), antes eram dois,
Maistro tinha experiência vasta, não quero dizer que Dagmar não tem, mas o negocio andava,
caminhava, é um dos passos para caminhar este Conselho, ajudo, minha área é divulgação. Dra.
Olivia diz vamos ver as datas, Dagmar diz as mensais dia 05/02 porque dia 12/02 é véspera de
carnaval, Março dia 05/03, Carlos Fernando fala uma colocação as reuniões é sempre as segundas
segundas-feiras do mês e em Março não tem atividades, porque não dia 12/03, Dagmar explica
porque propõe a data de 05/03 sê aprovar na Plenária a região Oeste foi agendado 12/03, só vou
passar as datas depois discutimos e modificamos, deixa acabar de falar a datas como foi colocada
em reunião mesa, 09/04, 07/05, 11/06, 02/07, porque dia 09/07 é feriado, Dra. Olivia fala 14/07 é
Congresso, 13/08, 10/09, 08/10, 12/11 e 10/12, Carlos fala, fato de comentado está correto, agora
próximo passo nas Plenárias, por isso que fiz sugestão por causa do dia 12/03, até as datas com
espaçamento para 19 e 20 para região Oeste, Dagmar fala não, calmo, primeiro vai discutir este
calendário mensal, Marisa diz as nossas reuniões mensais, calma, diz Dagmar depois vamos para
Plenária Regional calma, Carlos fala estão corretas a de março dia 12, porque já veio no papel pré-
agendadas, Dagmar diz não foram pré-agendadas foi feito calendário e enviados aos conselheiros,
sê  vier  sugestão  vamos  acatar,  analisar  o  que  fica  melhor,  o  ano  retrasado  juntamente  com
Maístro,  foi  enviando aos  conselheiros  folha em branco para sugestões de datas  e não houve
nenhum retorno, fato que comentei com Kátia e Valéria e resolvemos enviar datas e depois fazer
acertos com conselheiros, em seguida pergunta aos conselheiros presentes em relação às Plenárias
Mensais além do Carlos que questionou data de 05/03 para colocar dia 12/03 mais alguém quer
alguma mudança ou podemos manter este calendário Mensal, Carlos fala que este calendário vai
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chocar com a data sugestiva das Plenárias Regionais que vamos discutir, fato de sugerir troca data
de 05/03 para 12/03, Marisa fala se Carlos quer participar das Plenárias, pois participa em quase
todas as Plenárias, Carlos diz sim, mas não é por causa disso, Marisa diz não vai colidir, Dagmar
fala se mudar para dia 12, Dra. Olivia diz aí sim colide, choca, Dagmar fala ai a gente muda o dia
Plenária Regional,  Kátia fala que Carlos Fernando segundo sua posição, pegando ano passado
PPA e anos anteriores a Plenária Regional colocando as mesmas datas e caso o Conselho optar
sugerindo outras datas para calendário da Plenária Regional vai chocar com as datas do calendário
Mensal, Carlos concorda com Kátia Maria, diz ser isso mesmo, Dagmar diz sê colocar espaçado
vai colidir data com mensal sim, o que poderia ser feito, já ocorreu e foi mudado o dia da semana
da Plenária Regional, nossa reunião é segunda-feira caso choque com Plenária Regional troca-se
para  terça-feira,  quarta-feira  ou  quinta-feira,  houve  concordância.  Abrindo  a  votação  com os
conselheiros titulares para mudança da reunião mensal do dia 05/03 para o dia 12/03 “UM” voto, e
“SEIS” votos para permanência como sugerido, para dia 05/03, PERMANECENDO A AGENDA
MENSAL COMO SUGERIDO. Passando para próxima pauta as Plenárias Regionais,  Dagmar
fala  o  calendário  foi  enviado  e  discutido  em reunião  de  mesa,  como  explicado  pelo  fato  de
digitação, foi colocado o mês de Março e Abril, como Carlos disse que nos anos anteriores foi
mais espaçado indo até Maio, para mim sem problema quanto mais espaçado facilita a digitação,
Dra.  Olivia sugeri  em começar  na segunda quinzena de Março, Carlos diz ter  mais tempo de
divulgação, Marisa pergunta quantas plenárias para serem feitas, Dagmar diz são doze Plenárias,
duas plenárias  por região,  norte,  sul,  leste,  oeste,  centro e  zona rural,  discutido por  todos,  as
melhores datas das plenárias, foram questionadas se serão realizadas duas ou três por semana e
quais as datas seriam, Marisa fala se as regiões estão tendo dificuldade em trazer a população para
a regional, pois segundo Marisa e Kátia a região Norte I tem dificuldade, Valéria fala que ouve
poucas pessoas da leste no Congresso, Dagmar disse que houve pessoas na regional da Norte I,
mas  dizem já  ter  enviado  as  demandas  pela  regional  e  não  há  necessidade  de  participar  do
Congresso, Marisa pergunta por que existe então a votação, Kátia fala em trabalhar melhor as
regionais  para  fortalecer  o  Congresso,  Carlos  fala  da  importância  nos  retorno  das  demandas
colocadas. Marisa fala em colocar ressalva sobre informações este ano, que não adianta enviar as
demandas e não participar do Congresso, Kátia fala todos sabem, Dagmar fala à Marisa que em
todas  as  plenárias  fala  a  mesma  coisa  “estão  trazendo  as  demandas,  mais  o  importante  é  a
participação no Congresso”, não podemos obrigar a participação ela é aberta a todos, Dagmar fala
vamos  retornar  e  pergunta  quantas  plenárias  serão  por  semana  duas  ou  três,  Dra.  Olivia  diz
gostaria da opinião de todos, Carlos diz, sendo em cima do trabalho de divulgação, para trazer a
população  e  que  a  demanda  da  sociedade  civil  tem  que  ser  respondida,  como  faz  algumas
secretarias,  não dá  para fazer,  vou fazer,  não tem verba,  pois  é  demanda  da comunidade,  do
morador,  do Orçamento Participativo,  uma conquista do morador,  como incentivo para que as
pessoas participarem. Marisa sugeriu aos lideres uma reunião antes da Plenária, Dagmar diz ser
organização da sociedade civil, e ficou definido e acordado por todos em realizar duas reuniões
por semana, ficando assim: dia 19/03/18-Cras São José, dia 20/03/18-Cras N. Horizonte (Região
Oeste),  dia  26/03/18-Centro  Comunitário  Eldorado,  dia  27/03/18-Cras  Piracicamirim  (Região
Leste),  dia  16/04/18-Cras  Vl.  Sonia,  dia  17/04/18-Cras  Mario  Dedini  (Região  Norte),  dia
23/04/18-Centro Comunitário Eucalipto, dia 24/04/18-Centro Comunitário Nova América (Região
Sul), dia 14/05/18-Prefeitura,  dia 15/05/18-Centro Comunitário  Vila Rezende (Região Centro),
dias 21/05/18 e 22/05/18-Sema (Região Rural), dia 14/07/18-Congresso,  abrindo votação com os
conselheiros  titulares,  aprovado  com  unanimidade,  Marisa  fala  para  votar  no  Congresso  é
necessário presença nas Plenárias Regionais de 2018, Dagmar diz que enviará convites para quem
participou das Plenárias de 2017, Kátia fala em trabalhar o Congresso. Dagmar pergunta se há
mais alguma colocação e Kátia diz concordar com colocação de Carlos e fato que Orçamento tem
demandas enviadas e que Dagmar disse em reunião e muito interessante que é necessário colocar
para população que não é porque a demanda foi colocada que será realizada, pois envolve estudos
técnicos e isso é preciso trabalhar com a população na informação, sugeriu ao Conselho visita as
obras vindas do Orçamento, onde os secretários seriam convidados, comentam mesmo depois de
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entregue, algumas obras apresentam alguns problemas e é de responsabilidade da construtora, cita
como exemplo o asfalto do Prédio Ipês, vazamento no Terminal Vila Sônia, Dra. Olivia sugeri
faça  diferente,  que faça relatório  com foto e  protocolado na  secretaria  para  conhecimento  do
secretario, e depois seja convidado o secretario para visita, assim teria posição para passar. Valéria
pergunta se este processo inicia pelo Conselho do Orçamento, foi comentado que sim e com cópia
para secretaria de origem, Valéria comenta que PSF/Eldorado entregue há um ano, já está com
problema, que a comissão local enviou oficio e não teve retorno, a construtora já está sabendo e
nada foi feito,  foi sugerido protocolar novo oficio de reiteração com copia as secretarias e ao
Conselho do Orçamento e depois solicitar visita in loco com Conselho Orçamento. Kátia diz é
necessário  falar  das  obras  que  saiu  do  Orçamento  para  que  possa  ter  credibilidade  junto  à
população. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, finalizando pergunta aos presentes se há ainda mais
alguma questão a ser discutida, deu por encerrada a reunião ordinária às vinte horas e quarenta
minutos  do  dia  oito  de  Janeiro  de  Dois  Mil  e  Dezoito,  manifestando  o  agradecimento  pela
presença,  participação  de  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
os      documentos      discutidos,  bem  como  a,  lista      de      presença.
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