
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 10 DE  JUNHO DE 2019

No dia dez  de junho 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 Carlet Alves –
Titular;  -  Região  Rural:  Carlos  José  Marco  da  Silva  –  Titular;  -  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; Dra. Olívia Patrícia de Brito – SEMAE; Edna
Maria Peres Desuó – SMADS; Antonio Celso Bisson – SEDEMA;  Dagmar Correr Schiavi
– Governo; Dr. Pedro Antonio de Mello – Secretário da Saúde; Romualdo da Cruz Filho –
Secretaria de Saúde; Andrea Aparecida Gazaffi  Savino – IPPLAP; Sr.  Daniel Fleury –
Morador do Higianopolis;-   Justificaram a ausência: Lilian Olegário – Suplente da Região
Norte.   Iniciando a  ordem  do  dia  usando  a  palavra  a  Sra  Dagmar  Correr  Schiavi  ,
agradecendo a presença de todos e ao Sr. Dr.. Pedro Antonio Mello Secretário de Saúde,
informando que a próxima reunião será realizada no dia 08 de julho pf., e o Congresso do
Orçamento Participativo será dia 13 de julho de 2019, na Prefeitura. Logo após passou a
palavra para o Dr. Pedro Antonio Mello, Secretário de Saúde, onde explicou que faz parte
do  Conselho  Estadual  e  Nacional  dos  Secretários  de  Saúde;  Que  os  recursos  veem
diminuindo  desde  2015,  até  que  recebeu  uma  normativa  que  recurso  não  terão  mais
atualização  levando  em  consideração  o  PIB.  Os  repasse  serão  realizados  na  seguinte
proporção: Federal – 15%; Estadual – 12% e Municipal – 15%; Piracicaba está gastando
cerca de 28% do orçamento com saúde, pra isso tem que tirar das outras Secretarias; Desde
a crise de 2015 por causa da perda de emprego e diminuição da renda cerca de 30 mil
pessoas passaram a usar o Sistema de Saúde Público; A dívida de 2015 com os hospitais
que erta em torno de 20 milhões será paga em 24 parcelas, isso ocorreu porque os hospitais
dos Fornecedores de Cana e a Santa casa aceitaram a internação e tratamentos para receber
a posterior; O orçamento é em torne de 420 milhões, composto com recurso da União e do
Município  na  seguinte  proporção:  Federal  –  30%  e  Municipal  –  70%;  O  Sr.  Carlos
Fernando  Vieira  da  Costa,  solicitou  informações  sobre  o  andamento  das  obras   de
ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Caxambu (UBS Caxambú), no bairro
Jardim Caxambú , entre outras, tais como: - O prazo da licitação está sendo cumprido? Se
estão paralisadas, porquê? Se estão atrasadas, porquê? Se na presente reforma e ampliação
está  contemplado  a  construção  de  nova  sala  de  espera  e  recepção;  Novos  sanitários;
Adaptação  dos  consultórios  médicos  com sanitários;  Novos  Consultórios  odontológico
para 2 equipes e se as novas disposição dos sanitários e adapatações nos consultórios,
atenderão as normas de acessibilidade? ;  reforma da rede hidraulica e eletrica, pintura
gerla na Unidade? Solicitou também informações sobre a responsabildiade técnica da obra,
tipo:  Nome  do  Engenheiro  Responsável,  e  se  o  mesmo  também  é  responsável  pelo
armazenamento de materiais junto à obra, como está a seguramça dos materias? Solicitou
também  como  os  profissionais  dessa  unidade  estão  sendo  acampanhados  pela
adminsitração pública para que não haja prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades e
garantia da saúde dos membros e do bom atendimento ao usuário? Solicitou também sobre
quais  posibilidade concreta dos moradores dos bairros:  Nova américa e Jardim Elite  e
Adjacências retirar medicamentos nas Farmácia mais próxima e também o atendimento
odontol[ogico até que se conclua a obra de ampliação e reforma? Quais as possibilidade

1
2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
LEI MUNICIPAL n° 5132 de 15 de Maio de 2002      

concreta de Instalaçao de UBS ou USF para a região dos bairros Nova América e Jardim
Elite, cuja demanda consta no Orçamento Participativo desde 2015; Perguntou também se
há algum plano de estudo ou efetivação de treinamento para os servidores públicos da
saúde, com o intuito de melhorar a abordagem e o tratamento aos usuários e pacientes nas
Unidades de Saúde do Municípios? O Sr. Carlos Fernando Vieira da Costa , diz saber dos
esforços  dessa  Secretaria  no  atendimento  às  demandas  da  população  em  gerla  e  das
dificuldades enfrentadas, e na qualidade de interlocutores da população é que vimos aplear
à sempre firme e boa atenção da V.S., para a solução de nossas demandas.   O Dr. Pedro
Antonio Mello,  respondeu as solicitações  informando,  o gasto diário gira  em torno de
1.150.000,00, e atende cerca e 10 mil pessoas. O brasileiro não é preventivo deixa para ser
atendido na emergência. Esta indo juntamente anexos da explanação feita pelo Dr. Pedro
Antonio Mello.  Nada a mais a Sra. Dagmar Correr Schiavi, deu por encerrada a reunião e
agradeceu  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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