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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO  DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.   

Em vinte de outubro de dois mil e vinte um, com início às dezenove horas no terceiro andar da 
prefeitura, na sala de qualificação, no Centro Cívico Municipal, ocorreu a segunda reunião 
ordinária do Conselho Municipal do Orçamento Participativo. Assim conforme consta assinatura 
de lista de presença registrando a participação dos membros: presentes os representantes da 
Sociedade Civil, Região Centro: - Sr. Gilson Sabadin (titular); - Região Rural: Sr. Julio Cesar 
Pupin (titular) e Sr. Noel Vilhalva Ferreira (suplente); -Região norte: Sr. Adalberto Brito (titular) - 
Região Sul: Sr. Claudinei Henrique dos Santos (titular), Sr. Vicente Souza Duarte (suplente), Sr. 
José Ferreira de Matos (delegado); - Região Leste: Sra. Elisete Aparecida dos Santos (titular), Sra. 
Raimunda Otaviana dos Santos (suplente); - Região Oeste: Sra. Salvina das Dores N.C. Esteves 
(Titular), presentes também os representantes do Poder Público: SEMFI – Sr. Artur Costa Santos 
(Titular); SMADS – Sra. Samaris Alderli Alves (titular); EMDHAP – Sr. Sergio Maluf Chaim (titular); 
SEMAE – Rosmari Adriana E. Silva (titular); SEMOB – Fernando Luis Stella (titular); SEMUTTRAN 
– Evandro Oriani Sotto (suplente). Estiveram presentes também os representantes técnicos da 
Secretaria de Governo: SMG – Sr. Carlos Beltrame; Sueli Chiaranda, Isabel Silva e como apoio SMG 
Sra. Nara Campos e  gestor / facilitador do Orçamento Participativo Sr. Jackson do Nascimento 
Santiago. Dando início à reunião, usando da palavra o Sr. Jackson leu a pauta proposta para essa 
reunião e submeteu a aprovação da mesma, sendo a mesma aprovada por unanimidade, em 
seguida mantendo a palavra Sr Jackson, convidou Sr, Gilson Sabadin a apresentar as duas 
propostas contidas nos dois primeiros pontos da pauta, o curso de capacitação permanente em 
parceria com a escola do legislativo e a realização de reuniões trimestrais dos conselheiros do 
orçamento participativo e o secretário de finanças do município de Piracicaba, a SEMFI – Sr. Artur 
Costa Santos. O orador em questão, apontou que a necessidade permanente de capacitação, 
permite uma melhor atuação dos conselheiros, e trás um debate mais qualificado, quanto as 
reuniões, estas permitiram um melhor acompanhamento da execução orçamentaria em curso, 
após essa explanação o Sr. Jackson retonou a palavra e pontuou que os representantes do governo 
no orçamento participativo, não seriam titulares e suplentes da mesma secretaria, havendo uma 
rotatividade de conselheiros, que permitiria maior flexibilidade na participação por parte do 
governo, a representante da SMADS Sra. Samaris Alderli Alves, questionou se consta ou está 
prevista na Lei e no Regimento Interno essa rotatividade. O Sr. Jackson respondeu que não consta 
em nenhuma das peças do regimento e a Lei, menção a esse fato. Em seguida Sr. Jackson, registou 
as justificativas de ausência, SEMAC – Sr. Adolfo Carlos F. Queiroz, SEMA – Sra. Natalia Gebrim 
Doria, Sr. Deivid Marcelino dos Santos, e informou que nessa reunião especificamente, Sra. Salvina 
das Dores N.C. Esteves (suplente), assumiria como titular, em seguida o Sr. Jackson abriu a 
discussão sobre a possibilidade dos conselheiros do OP, viram a participar em mais de um 
conselho, leu o artigo dezoito do parágrafo segundo, que trata do tema, em seguida, o Sr. Vicente 
Duarte Souza Duarte , se manifestou que qualquer alteração permitindo a participação em mais de 
um conselho, deverá vir acompanhada de uma regulamentação que determine o máximo de 
conselhos permitido, Sra. Samaris Alderli Alves, sugeriu a criação da comissão de estudos do 
regimento e da lei do orçamento participativo para estudar e propor as alterações necessárias na 
Lei e no Regimento, sendo as mesmas submetidas posteriormente para o debate e aprovação ou 
rejeição, a proposta foi acolhida por unanimidade e os membros dessa comissão foi indicado, Sra. 
Samaris Alves, Sra. Elisete Santos, Sr. Gilson Sabadin, Sr. Claudinei Henrique. o Sr. Adalberto Brito, 
se posicionou contrário a participação de conselheiros do orçamento participativo, em outros 
conselhos, argumentando que o acumulo de função limita a participação de mais pessoas, bem 
como pode nas ausências destes deixar os cargos vagos. O Sr. José Ferreira de Matos, declarou que 
apoia a formação da comissão de estudos do Regimento e da Lei do Orçamento Participativo, 
apontou a possibilidade caso seja aprovada a participação em outros conselhos, que sejam 
próximos entre si, cita como exemplo o COMDEMA e a participação no GEMEA, a Sra. Elisete 
Santos, destaca que a participação em outros conselhos ou a participação de outros conselhos no 
orçamento participativo, permitiria uma abordagem mais diversa dos temas em pauta e que 
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também apoia a criação da comissão de estudos do Regimento e da Lei do Orçamento 
Participativo, a Sra. Salvina das Dores , pontuou que também apoia a criação da comissão de 
estudos do Regimento e da Lei do Orçamento Participativo, o Sr. Noel Vilhalva Ferreira, sugere 
que as reuniões sejam alternadas entre presencial e on-line, o Sr. Julio Cesar Pupin, aponta que 
participar em mais de um conselho pode ser interessante, assim como também buscar diálogos 
com os demais conselhos, após as discussões entrou em regime de votação, foram aprovadas por 
unanimidades as seguintes propostas, criação da comissão de estudos do Regimento e da Lei do 
Orçamento Participativo, que será composto por Sra. Samaris Alves, Sra. Elisete Santos, Sr. Gilson 
Sabadin e Sr. Claudinei Henrique, em seguida foi aprovado o termo de cooperação entre a Escola 
do Legislativo de Piracicaba, e a Secretaria de Governo, para a realização do curso de capacitação 
dos conselheiros do Orçamento Participativo. Também foi aprovada a realização de reuniões 
trimestrais com a secretaria de finanças, para acompanhar a execução orçamentaria do ano 
vigente , o representante da  SEMFI – Sr. Artur Costa Santos, se colocou favorável as reuniões, 
sugerindo que seja construindo antecipadamente uma pauta com os assuntos a serem abordados 
nas reuniões, em seguida colocou-se em discussão a alteração do mandato dos conselheiros do 
Orçamento Participativo de um ano para dois, como não houve consenso, foi remetido à comissão 
de estudos do Regimento e da Lei do Orçamento Participativo, para a construção de uma proposta 
a ser submetida na próxima reunião para apreciação do plenário e as devidas deliberações 
necessárias, o Sr Jackson Santiago, apresentou uma proposta de alterações nas plenárias do 
orçamento, caso a alteração de mandato de dois anos seja aceita, as plenárias seria uma de 
captação de demandas e a outra de prestações de contas, o Sr. Adalberto se coloca contra a 
separação das plenárias, que ambas sejam realizadas em conjunto, EMDHAP – Sr. Sergio Maluf 
Chaim, propôs que as plenárias do Orçamento Participativo, sejam realizadas no início do ano, 
para que as demandas possam ser incorporadas, no orçamento do ano vigente, e também no PPA, 
quando este for elaborado, a Sra. Nara Campos, propõem que as plenárias do OP, sejam realizadas 
antes da elaboração do  PPA, entre os meses de fevereiro e março, em regime de votação foi 
aprovada por unanimidade as realizações da plenária do OP, nos meses de março e abril, o Sr. 
Jackson propôs que os locais das plenárias do OP, antes fixo, passem a ser itinerantes, em seguida 
o Sr Adalberto, declarou apoio a proposta e colocou o do centro comunitário do parque Piracicaba 
a disposição para receber tal evento,  a Sra Salvina, também manifestou apoio a proposta e 
colocou a Associação de Moradores do Tatuapé também a disposição,  o Sr. Vicente Souza Duarte, 
se manifestou em apoio a proposta e propôs a realização as plenárias dos seguintes locais, Jardim 
São Paulo, Nova América, o Sr. Sergio Maluf Chaim, propôs que na última reunião do ano do OP, 
sejam votados os locais das plenárias do ano seguinte, o Sr. Julio Cesar Pupin, também se declarou 
em apoio a proposta e sugeriu a casado HIP HOP, como um dos espaços para receber o evento, a 
Sra. Samaris, apoia a proposta que as plenárias do OP, sejam itinerantes  e sugere confirmar as 
datas e deixar os locais pendentes,  para ser decido na última reunião do OP, o Sr Jackson 
informou que as reunião ordinárias do OP, são realizadas na terceira terça do mês corrente, está 
agendada para dia dezesseis de novembro e para dezembro dia quatorze, em seguida o Sr. Jackson 
informou que falta um suplente para a região rural e encaminhou no sentido de realizar uma 
plenária da referida região para equacionar a pendência em questão. Passou a seguir para sessão 
de informes a Sra Samaris informou que SMADS e Secretaria de Governo, chamaras as Associações 
de Moradores, centros comunitários e demais agremiações, para inicir o processo de 
regularização das mesmas, ocorrera no centro cívico dia trinta de novembro a partir das nove 
horas da manhã, um encontro para encaminhar tais pendências, a Sra Salvina destacou a 
importância dessa ação de regularização, a Sra. Izabel destacou o papel da Secretaria de Governo 
nesse processo, o Sr. Carlos Beltrame, agradeceu a participação de todos e mantém as portas 
abertas, o Sr Jackson colocou como sugestão que a pauta da próxima reunião seja criada no grupo 
de wthatsapp web, e encerrou a reunião, nada mais a ser tratado agradecemos a presença de todos 
(as) membros e participantes desta reunião, os trabalhos foram encerrados. Nada mais a tratar, eu 
Gilson Sabadin, primeiro Secretário da Coordenação redijo a presente Ata, que vai assinada pelos 
integrantes do Conselho Municipal do Orçamento Participativo.  
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Gilson Sabadin :____________________________________________________________________________________________________ 

Julio Cesar Pupin: _________________________________________________________________________________________________ 

Fernanda Teodoso F. Rovito______________________________________________________________________________________ 

Noel Vilhalva Ferreira: ___________________________________________________________________________________________ 

Elisete Aparecida dos Santos: ____________________________________________________________________________________ 

Raimunda Otaviana dos Santos: _________________________________________________________________________________ 

Claudinei Henrique dos Santos: _________________________________________________________________________________ 

Vicente Souza Duarte: ____________________________________________________________________________________________ 

Deivid Marcelino dos Santos: ____________________________________________________________________________________ 

Salvina das Dores N. C. Esteves: _________________________________________________________________________________ 

Adalberto Brito: __________________________________________________________________________________________________ 

Benedito Miller: __________________________________________________________________________________________________ 

Artur Costa Santos: _______________________________________________________________________________________________ 

Julli Elen Balani Calister: _________________________________________________________________________________________ 

Natalia Gebrim Doria: ____________________________________________________________________________________________ 

Samaris Alderli Alves: ____________________________________________________________________________________________ 

Sergio Maluf Chaim: ______________________________________________________________________________________________ 

Rosmari Adriana E. Silva: ________________________________________________________________________________________ 

Fernando Luis Stella: _____________________________________________________________________________________________ 

Elaine Cristina Medeiros: ________________________________________________________________________________________ 

Maurício Fernando Frias: ________________________________________________________________________________________ 

Adolfo Carlos F. Queiroz: _________________________________________________________________________________________ 

Jorge Henrique da Silva:__________________________________________________________________________________________ 

Tatiana Maffeis da Cunha: ________________________________________________________________________________________ 

Antonio Carlos Armelim: _________________________________________________________________________________________ 

Evandro Oriani Sotto: ____________________________________________________________________________________________ 

 

 


