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ESTADO DE SÃO PAULO
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 08 DE  OUTUBRO DE 2018

No dia oito  de outubro 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:  Maria  Imaculada  Carlete  Alves  –  Titular;  -  Região  Rural:  Antonio  David  Stabelin  -
Titular;  -  Região Norte:  Sem Representante -  Região Sul:  Carlos Fernando Vieira  da Costa –
Titular  ;  Região  Oeste:  Sem representantes;  Região  Leste:  Sem Representante;  -  Titulares  e
Suplentes do poder público: Edna Maria Peres Desuó – SMADS; Juliana Boscariol Franceschini –
SEMOB; Dagmar  Correr  Schiavi  –  Governo;  Participaram também os funcionários  da equipe
técnica: Rosemari Adriana Ercolin Silva - SEMAE; Justificaram a ausência:  Olívia Patrícia de
Brito – SEMAE e Sr. Luiz Vicente Alves da Silva – Titular da Região OESTE; Participou também
a Sra.  Cilda Chr. Stabelin moradora do bairro Campestre.  Iniciando a ordem do dia usando a
palavra a senhora Dagmar Correr Schiavi, agradecendo a presença de todos e solicitou que todos
assinassem a lista de presença , informou também que não temos a ata de junho, pois a Secretaria
Valéria não enviou até a presente data. Foi feita a eleição para para compor a Comissão Paritária,
sendo do poder público ficou a Dra. Olívia Patrícia de Brito – SEMAE como Presidente e   Sra.
Dagmar  Correr  Schiavi  –  Governo como  1ª  Secretária.  Na sociedade  Civil  a  eleição  será  na
próxima  reunião  (12/11)  ,  pois  não  houve  interesses  dos  representantes  das  regiões:  Região
Centro: Maria Imaculada Carlete Alves , Região Rural: Antonio David Stabelin; A proposta de
criação de grupo de Whats App foi rejeitada, pois  existem prós e contras, sendo inviável para a
sociedade civil responder com o telefone particular; Quantos aos e-mail que são enviados a todas
as secretarias, apenas três que voltam. A Sra. Maria Imaculada Carlete Alves, perguntou qual seria
a função da Sra. Dagmar Correr Schiavi na Secretaria de Governo, a mesma respondeu que é
Auxiliar Administrativo, que o serviço que exerce é despachar o que os vereadores pedem para as
secretarias e encaminhar a resposta ao prefeito e após à Câmara. Já no Orçamento Participativo,
antes era o Sr. José Dorival Maistro que tomava conta e Sra Dagmar Correr Schiavi auxiliava ele,
quanto Sr. José Dorival Maistro se aposentou  ,a Sra. Dagmar Correr Schiavi assumiu. Sobre a
composição  da  Comissão  Paritária  informou  que  um ano é  o  poder  público:  Presidente  e  1º
Secretário  e  a  Sociedade  Civil:  Vice-  Presidente  e  2º  Secretário,  e  outro  inverte,  assim
sucessivamente. Nas plenárias regionais a Sra. Olívia Patrícia de Brito – SEMAE acompanha a
Sra. Dagmar Correr Schiavi para arrecadar as demandas.  Perguntaram o que levou a esse vazio
nas reuniões. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, informa que no início do ano foi feito o calendário
com datas das reuniões plenárias e do congresso. Esse documento também  é enviado também
para as Secretarias, Prefeito e  conselheiros do poder público e sociedade civil, também é colocado
no portal do Conselho do Orçamento Participativo e publicado no Diário Oficial do Município. A
Sra. Maria Imaculada Carlete Alves, se manifestou dizendo que a sociedade civil sente a falta do
poder público nas reuniões. A Sra. Dagmar informou que foi solicitado um titular e um suplente
de cada secretaria, mas só estão vindo as secretarias: OBRAS, SEMAE, SMADS. A Sra Maria
Imaculda Carlete Alves, disse que o interessante é que além dessas que participam, também será o
interessante  SAÚDE,  EDUCAÇÃO, pois  está  ficando  a  Deus  dará,  solicitou  também que  os
secretários  que assine a ata  para ter  conhecimento da falta  de seus representantes  faltandonas
reuniões e tomem as providências cabíveis. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, informa que envia a
ata por e-mail,  para todos os representantes do Poder público: Prefeito, Secretários e técnicos e
para a sociedade civil, e que a partir do momento que aparece lidas no e-mail, não vai correr atrás
das secretarias e sociedade civil.  A Sra. Maria Imaculada Carlete Alves, diz que isso não passa de
um teatro, pois vimos aqui e nada acontece. Os políticos só aparecem quando tem inaugurações.
Temos que solicitar participação e que esta reclamação chegue ao prefeito, estou me sentido uma
idiota aqui. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, informa que cobra dos técnicos, a presença. Quando as
demandas votadas serão enviadas para cada secretaria após ser corrigidas. Pois as demandas estão
todas agrupadas,  mais a sociedade civil,  pediu para separar por secretaria  e assim que estiver
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prontas enviarei.  São demandas de 2011 a 2018. Se houver necessidades eu envio também as
planilhas de custeio. A Sra. Maria Imaculada Carlete Alves, considera que na prefeitura quanto é
de  interesse  dos  polítivos  eles  participam,  mas  no  orçamento  participativo  não  aparecem  e
relembra também que no dis do congresso – O Prefeito Sr. Barjs Negri foi apenas no inicio fazer
uma abertura  e  sem dar  a  palavra  para  a  população que  ali  estava..  Que no Plano Diretor  a
participação é muito pequena por parte dos políticos e seria muito importante e ela diz que não é
de nenhum partido, vim apenas por interesse à sociedade civil. Destaca também que o atendimento
nas secretarias é precário, no 156 atendem bem, mas não temos resposta e prazos.Diz também que
vem com responsabildidade  mas  não vê  interesse  da  Prefeitura  (secretarias)  e  vereadores  em
participar. Hoje perguntei 08/10 e estava na SEDEMA ainda. A resposta foi, que não posso retirar
a árvore pois teria multa, e tive que gastar o que não tinha para resolver meu problema; Falei no
Plano, eu venho e não vou desistir. Não venho a toa, mas vemos que não há interesse da Prefeitura
e vereadores, eles fazem de conta que eles podem. A sociedade está descrente. Ninguém sabe
votar  todo mundo estava de colinha dos outros na mão e ainda fala que sabe votar...é lamentável.
Ahh no congresso aí ele veio. O Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa, que as segundas feiras tem
reunião Câmararias e por isso não tem a participação de vereador. E de exemplos de Demandas
Votada no Congresso que são demandas da população como ex: Construção e Reforma da UBS
Caxambu, podem aparecer todo mundo lá, mas vereador só vai se houver interesse, que é demanda
do orçamento participativo, pois assim eu tenho interesse; no SEMAE, há ordem de serviço e está
havendo retorno. Tem muita gente que só fala, mas não acompanha e não vê, aí publica que foi ela
que fez. No Semae os técnicos atendem;  A SEMUTTRAN tquando fez visita técnica no bairro
Nova América e Jardim Elite nos registramos que esteve no local e mostar que é do orçamento
Participativo ou via 156; A SEDEMA faz as coisa, mas tem dois engenheiros que visitam o local.
Fazem a visita e dão retorno. Cheguei levar no meu bairro o secretário. Se o técnico viesse na
reunião, estivesse aqui a senhora fala diretamente com ele; sugiro estender o prazo do 156  e se a
secretaria não cumpri dar novo prazo e nova previsão.; A Sra. Maria Imaculada Carlete Alves,
gostaria que tudo que dissemos estivesse em ata. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, fez a correção da
ata de setembro pois, não tinha colocado justificativa do Sr. Luiz Vicente Alves da Silva -  Titular
da Região Oeste, informou também que o Conselho do Orçamento Participativo, é o 1º Conselho a
fazer o calendário das reuniões, e que em dezembro próximo vai fazer a sugestão da reunião de
janeiro, para decidir a reunião. A pessoa precisa saber que se participa de um compromisso, não
assume outro. Não podemos dar desculpa de que tinha compromisso, mesmo o poder público,
precisa ter disponibilidade. Quando as demandas são do conselho tem que aparecer, vai conversar
com o Sr. Miromar Rosa, para poder colocar nas demandas que vão inaugurar que são pedidos do
orçamento  participativo.  Nada  a mais  Sra.  Dagmar  Correr  Schiavi,  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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