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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 09 DE ABRIL DE 2018

No dia nove de Abril de dois mil e dezoito, com início as 19h10 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  dos
representantes da sociedade civil e do Poder Executivo que assinaram lista de presença:  Região
Centro:  Sem  representantes;  -  Região  Rural:  Sem  Representante;  -  Região  Norte: Sem
Representantes; -   Região  Sul:  Gilberto  Luiz  Rossi  Callegaro-  Suplente;  Região  Oeste:  Sem
representantes; Região Leste: Valéria Capis da Cruz - Suplente; Titulares e Suplentes do poder
público:  Juliana  Boscariol  Franceschini–  SEMOB;  Edna  Maria  Peres  Desuó  –  SEMDES;
Fernanda Cristina de Godoy Rizzo – SEMUTTRAN; Valter Lavandosque – SEMTRE;   Dagmar
Correr Schiavi – Governo; Justificou a Ausência: Dra. Olívia Patrícia de Brito – SEMAE; Katia
Maria Pascoalini – Tirular  e Marisa Helena Martins Medeiros  v- Suplentes – Representantes da
Região Norte. Participaram também os funcionários da equipe técnica: Andrea Aparecida Gazaffi
Savino-IPPLAP;  Rosmari  Adriana  Ercolin  Silva  –  SEMAE;   Participaram  a  moradora  do
Residencial  Eldorado:  Maria  Aparecida  Barbosa;  Rosangela  Callegario  –  Moradora  do  Bairro
Agua Branca e Paula L.M. Cruz – Moradora do Bairro Noca América. Justificou o Sr. Ronaldo
Milani – Guarda Civil.   Iniciando a reunião usando a palavra a senhora Dagmar Correr Schiavi,
agradecendo a presença de todos e justifica atraso pelo envio da Ata da reunião de Março, pelo
atraso do envio pela secretaria Valéria Capis da Cruz, fala que enviou para os conselheiros via e-
mail para leitura e correção dando prazo para retorno até treze de Abril e será assinada próxima
reunião, passando a Ata da reunião do mês de Fevereiro para assinatura e posterior postagem no
Portal  dos  Conselhos.  Foram  explanado  por  Dagmar  os  trabalhos  das  Plenárias  Regionais
realizadas  no  Cras-São  José,  Cras-Novo  Horizonte,  Associação  Moradores  Eldorado  e  Cras-
Piracicamirim, que será realizado no dia dezesseis de Abril no Cras-Vila Sônia e no dia dezessete
no Cras-Mario Dedine (Região Norte)  e no dia vinte  e  três de Abril  Centro Comunitário  dos
Eucaliptos, dia vinte e quatro de Abril no Centro Comunitário do Nova America, Dagmar fala que
está coletando demandas da comunidade na Plenárias, recebendo por E-mail e protocolado pedido
em duas vias na Secretaria de Governo, fala já ter enviando as correspondências da Região Norte e
Região Sul e os panfletos para convite da população, os cartazes foram colocados nos terminais de
ônibus, UPA, Cras, Creas, varejões para divulgação das Plenárias, pergunta haver informes da
sociedade civil,  não tendo nenhum, Dagmar justifica ausência da conselheira Katia Maria, por
motivo  de  saúde  de  sua  irmã  Fabiana,  da  ausência  da  conselheira  Marisa,  justificativa  por
tratamento médicos, bem como da conselheira Dra. Olivia, justificada por problemas de saúde,
fala  sobre  oficio  que  enviou  as  secretarias  onde  acontece  falta  sem  justificativas  de  técnico
comenta sobre a saúde estar ausente sem justificativa desde o ano passado, e comenta acontecer
algumas duvidas e questionamentos não apenas da sociedade civil, mas também do poder publico
que  poderiam se  esclarecidas  pelos  técnicos  das  secretarias.  Pergunta  aos  conselheiros  sobre
sugestões de secretários para explanar sobre suas secretarias na próxima reunião ordinária do dia
sete de Maio, Gilberto (Sul) fala que recebemos Saúde, Iplapp, Semae, Valéria (Leste) sugere
Sedema, Edna (Semdes) sugere Educação, Dagmar diz que duas secretarias juntas são inviáveis
pelo tempo, após conversação ficou definido para Maio convidar Sedema e para Junho convidar
Educação, ou qualquer problema com as agendas será revisto nova data. Dagmar pergunta a Obras
se tem colocações, com negativa pergunta a Iplapp como está sendo as Capacitações/Oficinas do
Plano Diretor, Andrea (Iplapp) diz acontecer dia dez de Abril em Anhumas, Edna (Semdes) diz da
Oficina que aconteceu no Cras-São José, foi fantástica, muito produtiva e, com a dinâmica usada
interessante, muito bem conduzida. Dagmar fala sobre a oficina no Eldorado e confirma data para
dia onze, e pede para convidar moradora Dona Ana, disse que a mesma enviou carta para Dagmar
e que gostaria de falar pessoalmente com a mesma, Valéria (Leste) fala que a luta da Dona Ana é
sobre o nome do bairro, não concorda com a mudança no nome do bairro de Eldorado para Cecap,
como vem hoje em correspondências, não concorda com o bairro ser chamado Cecap se comprou
como Eldorado, como consta em seus documentos, Dagmar diz não houve mudança o Eldorado é
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loteamento e diz que na carta Dona Ana fala não resolver a capacitação/oficina do Plano Diretor,
se a  prefeitura  decidiu,  Valéria  (Leste)  diz  exatamente  a  fala  Dona Ana,  Dagmar  diz  não ter
nenhuma decisão, que está acontecendo discussões, análises, estudos, as Oficinas, Valéria (Leste)
diz  para Dona Ana não há concordância  na mudança  no nome do bairro,  que a prefeitura  já
decidiu e já resolveu, a mesma quer de volta o nome do “Bairro Eldorado”, Dagmar diz nunca
existiu, Valéria (Leste) fala que a Iplapp fez redivisão de área, Dagmar disse nunca existir bairro
Eldorado  é  um  loteamento,  Valéria  (Leste)  fala  anteriormente  nas  contas/correspondências
constava Bairro Eldorado, após redivisão, vem Cecap, Rosangela (Sul) fala sobre Água Branca ser
grande  e  ter  vários  loteamentos,  Valéria  (Leste)  diz  entender,  Maria  fala  ser  interessante
explicação por Dagmar e técnicos do Iplapp à Dona Ana. Nada mais a tratar Dagmar agradece a
presença  e  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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