
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 10 DE  DEZEBRO DE 2018

No dia dez   de dezembro de dois mil e dezoito, com início as 19h10 horas, na Prefeitura Municipal
de  Piracicaba – 10º andar  no Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria de Governo e Desenvolvimento
Econômico,  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 - Suplente;  - Região Norte: Joelma Olegário - Titular -
Região Sul: Carlos Fernando Vieira da Costa – Titular; Região Oeste: Sem Representante; Região
Leste: Sem Representante; - Titulares e Suplentes do poder público: Dra. Olívia Patrícia de Brito –
SEMAE; Edna Maria Peres Desuó – SMADS; Dagmar Correr Schiavi – Governo; Participaram
também os funcionários da equipe técnica: Rosemari Adriana Ercolin Silva – SEMAE; Ana Lúcia
Canceglieri - SEMOB; Justificaram a ausência: Juliana Boscariol Franceschini – SEMOB; Carlos
José Marco da Silva Titular da Região Rural. Participou também o Senhor Presidente do SEMAE
José Rubens Françoso, a Senhorita Layme Olegário moradora do bairro Javary 3, o Sr. Roberto
Valarini e Gileno Maciel – moradores do Bairro Jardim Elite. Iniciando a ordem do dia usando a
palavra a senhora Dra. Olívia Patrícia de Brito, agradecendo a presença de todos e solicitou que
todos assinassem a  lista  de  presença,  explicou  que foi  encaminhado  um ofício  convidando o
Secretário  de  Finanças  Sr.  José  Admir  Moraes  Leite,  a  princípio  havia  conformado  sua
participação na Reunião do Orçamento Participativo,  porém no último dia cinco de dezembro
informou que não poderia comparecer, bem como o Sr. Pedro Vinícius Gomes de Freitas, face ao
cancelamento do Secretário de Finanças foi convidado o Presidente do SEMAE Sr. José Rubens
Françoso. Dada a palavra ao Sr. José Rubens Françoso, o mesmo informou que atualmente existe
no  município  de  Piracicaba  aproximadamente  172  mil  economias/habitações,  as  quais  são
atendidas com fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem, como esclareceu que a
partir de 2012 iniciou-se as individualizações nos novos edifícios e condomínios, ou seja, cada
apartamentos ou casa existente nos condomínios possuem um hidrômetros próprio/individual e
outro para as áreas comuns; Explicou que uma vez por mês os leituristas passam em todos os
imóveis para fazer a leitura dos hidrômetros na mesma ocasião deixa a conta de água no imóvel;
Sempre que a população verificar a existência de algum vazamento deve entrar em contato com o
SEMAE através do 0800 772 9611 ou 115, pois o município de Piracicaba é muito grande e
infelizmente o SEMAE não tem condições de passar por todas as vias para verificar a existência
de vazamentos, salientou que os vereadores frequentemente solicitam que algum vazamento seja
consertado; Explicou que em breve serão substituídas algumas adutoras da cidade, pois são muito
antigas  e  se  rompem com frequência  causando transtornos  a  população face a  paralisação do
fornecimento de água, frisou que o SEMAE recentemente adquiriu através de licitação um grande
número de tubos para adutoras, os quais serão instalados por uma empresa que será contratada
mediante concorrência, a qual está em fase de elaboração pelo setor responsável da Autarquia;
Justificou que outro motivo que ocasiona a falta de água é quando há interrupção no fornecimento
de energia elétrica, pois sem energia elétrica o SEMAE não tem condições de tratar e distribuir
água para a população de Piracicaba; A população mais prejudicada quando há interrupção no
fornecimento são as que não possuem caixa de água, para tentar ajudar essas famílias o SEMAE
fez uma campanha na qual a população poderia adquirir um Kit caixa d'água, o qual poderia ser
parcelado  em até  cinco  (5)  parcelas,  mas  houve  pouca  procura  pela  população;  Quando  aos
condomínios  a  responsabilidade  do  SEMAE pela  manutenção  vai  até  o  hidrômetro  principal
instalado na entrada dos empreendimentos, já a manutenção na área interna é de responsabilidade
do condomínio,  limitando  ao  SEMAE apenas  a  fiscalização;  Que atualmente  o tratamento  de
esgoto  para  atender  cerca  de  450  mil  habitantes  é  realizada  pelas  estações  de  tratamento  do
Piracicamirim, Ponte do Caixão e Bela Vista, existe ainda, outras pequenas estações para atender
as  regiões  mais  longínquas  como  por  exemplo  Anhumas;  A  Sra.  Dagmar  Correr  Schiavi,
questionou sobre  ligações  de  água na  região  de  Santa  Olímpia,  pois  em alguns  locais  foram
autorizados as ligações quanto que em outros negados; o Sr. José Rubens Françoso explicou que
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face a intervenção do Ministério Público Estadual não pode fazer qualquer tipo de ligação em
regiões ou loteamentos considerados irregulares, pois incentivaria o uso e ocupação irregular do
solo, mas o caso de Santa Olímpia e Santana por serem muito antigas será tratado de maneira
diferente.;  Explicou  ainda,  que  a  Zona  Rural  frequentemente  estão  fazendo  loteamentos
irregulares, ou seja, os lotes são menores que o previsto em lei, por isso não é possível fazer a
ligação de água nesses imóveis; o Sr. Roberto Valarini falou que a taxa de esgoto era para ser
cobrado por apenas por 10 (dez) anos, questionou ainda por que não é adquirido um gerador para
sanar a questão de falta de energia, bem como o que está sendo feito para solucionar o problema
dos vazamentos; O Sr. José Rubens Françoso explicou que nunca houve nenhuma lei dizendo que
o esgoto seria cobrado por apenas 10 anos, até porque do esgoto tem que ser coletado e tratado
diariamente, quanto  aquisição de gerador para sanar o problema de falta de energia é inviável,
haja vista que a falta de energia é esporádica e não bastaria apenas um gerador teriam ser vários o
que acarretaria num custo muito elevado para o SEMAE; Falou ainda, que uma das principais
causas da perda de água esta relacionada com vazamento nas redes, pois maior parte das redes por
serem muito antigas, para solucionar o problema desde 2015 o SEMAE dividiu a cidade em 06
macrossetores, nos quais estão sendo realizados mapeamentos de todas as ligações, bem como
consertando os vazamentos identificados e substituindo as redes mais antigas com intuito reduzir a
perda de água ocasionada para 25%, além dos vazamentos outro problema que contribui para a
perda de água, são os furtos de água, sempre que são identificados são cortados e aplicada multa
por  infração;  o  Sr.  Roberto  Valarini  questionou se as  instituições  como Santa  Casa,  Lar  dos
Velhinhos e Fornecedores de Cana pagam a tarifa de água?  O Sr. José Rubens Françoso, salientou
que referidas  instituições e outras do mesmo gênero bem como os templos religiosos, face uma
Lei  Municipal  possuem  isenção  até  uma  determinada  quantidade  de  metros  cúbicos,  mas  se
ultrapassarem  esse  limite  têm  que  pagar  pelo  consumo  excedente;  o  Sr.  Roberto  Valarini
questionou se os clubes Cristóvão Colombo e Clube de Campos pagam a tarifa de água?  O Sr.
José Rubens Françoso, diz que eles pagam normalmente pelo consumo da água sem qualquer tipo
de isenção.; o Sr. Gileno Maciel, perguntou se o valor referente a perda de água é dividida para
toda a população?; O Sr. José Rubens Françoso, sim, pois o SEMAE não tem como custear essa
perda sem repassar para toda a população; A Sra. Maria Imaculada Carlete Alves, questionou
sobre os comércios irregulares se eles pagam a tarifa de água como Comércio?  O Sr. José Rubens
Françoso, respondeu que sim, embora não tenham pedido a alteração do cadastro de residencial
para comercial,  a partir do momento em que o leiturista verificar  que o imóvel deixou de ser
residencial  e  passou  a  ser  comercial  a  troca  de  modalidade  é  feita  no  sistema  sem  qual
comunicação ao usuário; Esclareceu ainda outros questionamentos que lhe foram feitos e encerrou
a sua explanação. O Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa, falou que a presença do secretário de
finanças é muito importante para explicar sobre o orçamento do próximo exercício, bem como
questionou  a  publicação  das  fotos  tiradas  na  última  reunião.;  A Sra.  Dagmar  Correr  Schiavi
explicou que as  fotos  forma publicadas  na página do Orçamento  Participativo;  A Dra.  Olívia
Patrícia de Brito, falou sobre a próxima reunião, na qual irá ser montado o calendário das reuniões
das plenárias e que por isso não seria convidado nenhum secretário para participar, bem como
sugeriu a data de 07 de janeiro, mas os presentes votaram para a reunião fosse realizada no dia 14
de janeiro, face ao período de férias. Nada a mais Sra. Dra. Olívia Patrícia de Brito, 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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