
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 09 DE  SETEMBRO DE 2019

No dia nove de setembro de dois mil e dezenove, com início as 19h10 horas, na
Prefeitura Municipal de Piracicaba – 3 º andar no Centro de Qualificação Permanente
- CQP,  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: Carlos José Marco da Silva – Titular e  Antonio David
Stabelin -  Suplente;  -  Região Norte:  Sem representante;- Região Sul:  Carlos  Fernando
Vieira  da  Costa  -  Titular; Região  Oeste:  Sem  Representante;  Região  Leste:  Sem
Representante;  Titulares e Suplentes do poder público: Juliana Boscariol Franceschini –
SEMOB;  Antonio  Celso  Bisson  –  SEDEMA;  Dagmar  Correr  Schiavi  –  Governo;
Participaram também a tecnica Andrea Aparecida Gazaffi Savino – IPPLAP e Rosmari
Adriana Ercolin Silva – SEMAE; Justificaram a ausencia: Dra. Olívia Patrícia de Brito –
SEMAE;  Edna  Maria  Peres  Desuó  –  SMADS;  Estiveram  presente  também  os  novos
Conselheiros: Daniela Maria Sbravatti – Suplente da Região Centro; Simone Rodrigues
Dias – Titular e Ivair Moises Medeiros – Suplente da Região Rural; José Ferreira Mattos –
Suplente  da  Região  Leste;  Roberto  Valarini  –  Titular  da  Região  Sul;  Marisa  Helena
Martins Medeiros – Suplente da Região Norte; Participaram também o Sr. José Antonio de
Godoy – Vice Prefeito e Secretário Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico;
Dr. Helder H. Felicio – Gabinete do Vereador Pedro Kawai e Dorival José Maistro da
AMA – Nova Piracicaba. Iniciando a ordem do dia usando a palavra a Sra Dagmar Correr
Schiavi,  agradecendo a presença de todos e  a  presença do Secretário  José  Antonio de
Godoy,  solicitou que todos assinassem a lista de presença e logo em seguida informou que
hoje será a posse dos novos conselheiros e eleição dos paritários – sete titulares e sete
suplentes,  logo após  passou a  palavra  para  o  Vice  Prefeito  e  Secretário  Municipal  de
Governo e Desenvolvimento Econômico Sr. José Antonio de Godoy. O Sr. José Antonio de
Godoy, informou que o Prefeito Barjas Negri foi à um compromisso em Brasília e me
pediu para vir conversar com vocês em nome dele. - Houve mudanças nos membros do
conselho e isso é bom, porque envolve novas pessoas. Estamos numa época ruim desde
2014/2015 e as demandas que envolvem maiores valores estão “paradas”. As obras que
acontecem não são  com recursos  do  município,  ex:  Terminais  Vila  Sônia,  Paulicéia  e
Piracicamirim,  que  foram  financiados  60  milhões.  A prefeitura  faz  a  manutenção  de
Centros Comunitários, reforma das escolas e dos imóveis locados. O Prefeito cobrou do
Roberto de Moraes e dos outros Deputados emendas para Piracicaba e algum dinheiro
acaba vindo.; Tínhamos expectativa de 2019 melhor, segundo o Prefeito Sr. Barjas Negri
“despiorou”. Talvez no ano que vem cheguemos com novo fôlego. O repasse para o IPASP
passou de 2 milhões (2005), para 50 milhões (2019) e previsão (2020) é de 75 milhões.
Não é culpa do funcionário, mas boa parte deles (CLT) já foram atingidos pela reforma da
previdência. E 2005, 16% do orçamento foram investimentos e hoje conseguimos investir
3%. Os conselheiros do Orçamento Participativo ficam angustiados pela falta de recursos.
Antes todas as demandas eram enviadas e hoje escolhemos 10 e enviamos. A pressão que
os participantes do conselho fazem é muito importante, porque o Poder Público trabalha
sobre pressão, portanto a insistência pode fazer a diferença na escolha das demandas e
importante os conselheiros acompanhar as demandas, levar as informações à comunidade
através de reuniões. Vemos também a importância da participação dos servidores, sendo
cada  um  representando  uma  secretaria,  levando  as  solicitações  e  reclamações  da
comunidade.  Estamos  num  período  muito  importante  para  o  município,  onde  terá  a
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Audiência  Pública  para  a  aprovação  do  Plano  Diretor,  onde  alinhará  como  será  o
crescimento horizontal e vertical do município pelo período de 10 anos. O governo tomou
decisão de não fazer mudanças no perímetro urbano. O município tem defícit de 500 vagas
de creche, porém há locais que falta e outros sobram, isso em virtude do crescimento a
transferência de pessoas para essa região. Piracicaba hoje tem índice de natalidade que não
repõem o número de idosos. A cidade é de todos e temos que nos ajudar da melhor forma
possível. A maioria das pessoas não sai frequentemente do município. Portanto não veem o
que acontece em outras cidades, então cobra-se muito, e isso é bom. O Sr. Carlos José
Marco  da  Silva  se  manifestou,  -  Gostaria  de  colocar  um  problema  que  acontece  no
conselho, em julho houve o congresso e as demandas ficam sem respostas, já faz um ano
que estamos esperando as respostas. O Sr. José Antonio de Godoy – Conversei sobre isso
com o prefeito.  São cinco secretarias que são mais requisitadas.  Ele vai  enfatizar e se
programar para vir mais vezes no Conselho, para expor o que pode ou não ser realizado.
Solicitou também que seja feito cronograma para a participação dos secretários. A Sra.
Maria Helena Martins Medeiros, falou a população faz a demandas e o vereador que fica
com o mérito. O Sr. José Antonio de Godoy, -não tem como evitar, o vereador cobre os
acontecimentos.  Isso ocorre entre os vereadores também. Vou pedir  para as secretarias
organizarem melhor as  respostas.  Hoje  está  muito difícil  de  organizar  quais  demandas
serão feitas e nem sempre depende apenas do secretário. A Sra. Simone Rodrigues Dias,
informa que o prefeito já participou, expomos e não melhorou, só para ressaltar.  O Sr.
Carlos José Marco da Silva, -quase sempre é a mesma coisa e responde que não pertence
ao  município.  O  Sr.  José  Antonio  de  Godoy,  -já  pedi  para  analisar  o  que  não  é  do
município. Tem obras que o estado quer transferir para o município reformar aí o custo
ficaria para o município, então não vale a pena aceitar. O Sr. José Ferreira Mattos, -gostaria
de entender como é selecionado a obra para manutenção, o varejão alvorada é só poeira e
outros bairros vemos que estão em estado melhor de conservação. Cadê nosso secretário
explicar como é distribuído o custeio. O Sr.José Antonio de Godoy, se houver necessidade
de  corte  de  recursos,  com certeza  não  será  na  saúde  e  educação.  Piracicaba  está  em
situação muito melhor que outros  municípios,  pois  não deve  para  funcionários  e  para
fornecedor  está  em  dia.  A Sra.  Maria  Helena  Martins  Medeiros,  -uma  questão  que
sabemos, é que recursos conseguidos foi em virtude de Piracicaba estar em dia com suas
obrigações.  O Sr.  José  Antonio de Godoy, -todos e qualquer recursos que pleiteamos,
exige-se a regularidade do município. A Sra. Dagmar Correr Schiavi, agradeceu a presença
do Vice Prefeito e Secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico, e continuou a
reunião solicitando que assinassem a atas que estavam pendendo, informou também que a
de  junho  ficou  faltando  pois  a  Secretaria  de  Saúde,  não  enviou  o  documento.  -Hoje
teremos a eleição da Coordenação da Sociedade Civil e Poder Público. Candidataram-se
para a coordenação – Carlos José Marco da Silva e Marisa Helena Martins Medeiros, onde
o Sr. Carlos José Marco da Silva teve 5 votos e Sra. Maria Helena Martins Medeiros teve 1
voto, para 2ª secretária candidatou-se a Sra. Simone Rodrigues Dias. Para o Poder Público
ficaram a Sra. Dagmar Correr Schiavi como Vice Coordenação e a Sra. Rosmari Adriana
Ercolin Silva para a 1ª  secretaria.  Ficando composta por:  Coordenador Sr.  Carlos José
Marco da Silva, Vice Coordenador Sra. Dagmar Correr Schiavi, 1ª Secretaria Sra. Rosmari
Adriana  Ercolin  Silva  e  2º  Secretaria  Simone  Rodrigues  Dias.  A Sra.  Marisa  Helena
Martins Medeiros, pediu a atualização da página dos Conselhos. A Sra. Dagmar Correr
Schiavi,  informou  que  a  pagina  do  Orçamento  Participativo  será  atualizada
amanhã(10/09/19), Já dos outros conselhos, cada um atualiza o seu. O Sr. José Ferreira
Mattos, sugeriu criar um grupo de Whatsap. A Sra Dagmar Correr Schiavi, mosntrou como
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entra na página do Conselho do Orçamento Participativo. O Sr. Carlos Fernando Vieira da
Costa, disse que pediu a correção da ata e não foi feita. A Sra. Dagmar Correr Schiavi,
pediu que as correções fossem encaminhadas até as 16:00 horas de hoje (19/09/19). -A
solicitação foi encaminhada exatamente as 16:00. A Correção das linhas 30 e 31 eu corrigi,
conforme pedido no e-mail, porém das linhas 37 a 41 não foi explicado o que era para ser
corrigido. O sr. Carlos José Maro da Silva, agradeceu o voto de confiança e pediu que
façamos comunicados referente ao conselho, no geral e não individualmente. O Sr. Carlos
Fernando Vieira da Costa, solicitou o envio do e-mails. A Sra. Dagmar Correr Schiavi,
informou que assim que chegam os e-mail ela repassa e manda somente o que é pertinente
ao  conselho.  Nada  a  mais  a  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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