
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  FEVEREIRO DE 2020

No dia dez  de fevereiro de dois mil e vinte, com início as 19h08 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 Norte: Sem representante;- Região Sul:
Sr. Roberto Valarini – Titular; Região Oeste: Sr. Luiz Vicente Alves da Silva - Titular; -
Região Leste:  Sem representante;  Titulares e Suplentes do poder público:  Srta.  Juliana
Boscariol Franceschini – SEMOB; Sra. Rosmari Adriana Ercolin Silva  – SEMAE; Sr.
Antonio Celso Bisson – SEDEMA; Sra. Dagmar Correr Schiavi – Governo;  Justificaram a
ausência: Região Rural: Sr. Carlos José Marco da Silva – Titular;  Região Centro: Sra.
Maria Imaculada Carlete Alves – Titular; Iniciando a ordem do dia usando a palavra Sra.
Dagmar  Correr  Schiavi,   agradeceu  a  presença  de  todos  e  logo em seguida  passou  a
palavra para a Srta. Juliana Boscariol Franceschini, técnica da Secretaria de Obras, que fez
a explanação das demandas da Secretaria, visto que o Sr. Vlamir Schiavuzzo, Secretário de
Obras não pode comparecer, por tem ocorrido um imprevisto;  A Srta Juliana Boscariol
Franceschini,  informou  que  as  demandas  pelas  quais  a  SEMOB tem responsabilidade
direta  são  aquelas  referentes  à  pavimentação,  drenagem,  instalações  elétricas,  dentre
outras. As únicas secretarias que tem corpo técnico para efetuar projetos, orçamentos e
acompanhar suas obras são a SEMA e SEDEMA, as demais necessitam do auxílio da
SEMOB para o fornecimento de projetos,  orçamento, gerenciamento e fiscalização das
obras. (Conforeme relação em anexos); O Sr. Roberto Valerini, a verba do posto de saúde
do Caxambú está vindo a pé de Brasília? A farmácia foi para um local muito difícil. As
vezes o ônibus fica mais caro que o remédio que vamos retirar. A Srta Juliana Boscariol
Franceschini, informou que a decisão sobre qual edificação será reformada é da secretaria
(no caso da Secretaria da Saúde). A SEMOB gerencia e fiscaliza a obra; O Sr. Roberto
Valerini – Estavam fazendo a reforma no Posto de saúde com os funcionários trabalhando
– Estava um caos; A Sra Juliana Boscariol Franceschini informou que a responsabilidade
sobre tal fato é da Secretaria de Saúde e que talevz não existisse outro local para alocar os
funcionários;  O  Sr.  Roberto  Valerini  diz,  sempre  teve.  A  Sra  Juliana  Boscariol
Franceschini, diz que sobre tal fato não tem como responder; A sra. Dagmar Correr Schiavi
explicou novamente o assunto, ratificando que tal decisão é da Secretaria da Saúde. O Sr.
Luiz Vicente Alves da Silva, queremos saber exatamente as obras que são competência  da
SEMOB;  A  Sra  Juliana  Boscariol  Franceschini,  apresentou  relação  das  obras  sob
responsabilidade da SEMOB, dentre as quais o tapa buracos, conservação e manutenção de
vias  públicas  (borrachudos),  infraestrutura  da  Rua  Frei  Tomé  Jesus  –  Jd.  Maracanã,
instalação de conjuntos de iluminação pública e acessibilidade em passeio público;  O Sr.
Luiz Vicente Alves da Silva, as vezes pensamos que é a SEMOB que decide as obras, mas
é a secretaria que solicita,  que escolhe a obra e o local; O Sr. Roberto Valerini, diz eu sei
como funciona, o projeto vai na saúde e depois volta para a SEMOB executar; O Sr. Luiz
Vicente  Alves da Silva – Quando eu era vereador numa obra que era reforma de uma
creche  do  Jardim  São  Paulo,  uma  grande  estrutura.  Num  local  de  grande  estavam
colocando muito material,  mas disseram que era o que estava no projeto,  mas quando
chegou na reta final  não tinha mais material nem dinheiro para o termino; A Srta Juliana
Boscariol Franceschini, questionou que é necessário verificar qual é o projeto e quem o
elaborou. Hoje a execução das obras são fiscalizadas até pelo Tribuanl de Contas; O Sr.
Luiz Vicente Alves da Silva – A Secretaria deve fiscalizar mesmos as obras, porque vira e
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mexe tem que fazer reformas. As empresas contratadas não colocam os materiais que foi
pago. Uma vez fomos fazer visita num cwentro comunitário, que hoje é uma escola. Num
evento a cozinha encheu de água, procuramos o problema achamos um tubo encaixado ao
outro apenas por um furinho. E, 1979 eu fazia parte de uma comissão e exigia ver as
coisas, hoje deveria ser assim também. Os fiscais não estão nem aí. A Sra. Dagmar Correr
Schiavi, cobrou o Sr. Antonio Celso Bisson o relatório da SEDEMA que o Sr. Tiago José
do  Amaral,  ficou  de  enviar  sobre  as  demandas  da  SEDEMA,  falou  também  sobre  a
justificativa de falta do Sr. Felipe Vieira enviou para ela. Na reunião do mês passado fiz
um cronograma das plenárias e vai começa a ser entregue as correspondências a partir do
dia 17, pois estarei de férias. Perguntou também para o Sr. Luiz Vicente Alves da Silva se
pode começar entregar as correspondência a partir do dia 26 de fevereiro, diz que sim.
Pediu para enviar no e-mail dele o convite; A Sra. Dagmar Correr Schiavi, explicou que
vai enviar para todos o  convite através de e-mail; O Sr. Luiz Vicente Alves da Silva, diz é
dificil as plenárias porque junta os bairros e eu não sei como é feita a distribuição. A Sra.
Dagmar  Correr  Schiavi  –  diz  a  região  do  jupia  eu  envio  para  03  responsáveis,  do
Castelinho também para 03 e jaraguá para 08; O Sr. Luiz Vicente Alves da Silva, diz é que
tem bairro  que não tem mais  nada;  A Sra.  Dagmar Correr  Schiavi,  diz  envio para  as
pessoas, mas não especifico o presidente. Diz também estou procurando no computador
que  era  do  Sr.  Dorival  José  Maistro  se  encontra  a  minuta,  da  mudança  do  regimento
interno do Orçamento Participativo; O Sr. Luiz Vicente Alves da Silva, perguntou para a
Srta. Juliana Boscariol Franceschini, sobre a UPA do Vila Cristina, ela respondeu que está
finalizando; O Sr. Roberto Valerini – e o Caxambú? A Srta Juliana Boscariol Franceschini,
respondeu que a conclusão está prevista para 19/08/2020;  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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