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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE INSTALAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DOS CONSELHOS NO 

MUNICIPIO DE PIRACICABA - FOPEC 
 

No dia 15 de Janeiro de 2014, com início às 18h00, ocorreu reunião extraordinária do Fórum 
Permanente dos Conselhos no Município de Piracicaba, atendendo Lei Municipal n° 7.783 de 
27 de Novembro de 2013, convocação feita pela Secretaria Municipal de Governo, edital 
publicado no diário oficial de 13 de dezembro de 2013 com a seguinte pauta: 1) Instalação 
do Fórum Permanente dos Conselhos – FOPEC; - 2) Posse dos Membros do FOPEC; e, 3) 
Eleição do Coordenador e Secretário do FOPEC. Na abertura dos trabalhos o cerimonial 
apresentou aos presentes o motivo do edital de convocação, indicando objetivo da presente 
reunião em atendimento legislação municipal n° 7.783 e de imediato passando a palavra ao 
Sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Prefeito do Município de Piracicaba. Senhor Prefeito 
agradeceu a presença de todos os munícipes, aos representantes dos conselhos municipais e 
secretários municipais, colocando que o fórum permanente dos conselhos no município de 
piracicaba, é mais um instrumento de participação da sociedade civil, fortalecendo ações de 
politicas públicas em busca continuada de melhorias dos serviços públicos e controle das 
ações governamentais pela sociedade civil. Enfatizando que seu governo tem buscado 
desenvolver ações de atenção aos munícipes de forma de uma evolução continuada de 
avanços na melhoria dos serviços públicos e principalmente nas áreas de saúde, educação e 
de desenvolvimento social. Assim o Fórum Permanente dos Conselhos tem a oferecer um 
espaço de entrelaçamento entre os conselhos municipais e ao conjunto de politicas públicas. 
Finalizando agradeceu presença de todos (as), passando a palavra ao Sr. José Antonio Godoy 
– Secretário Municipal de Governo para prosseguir aos trabalhos. O Sr. Godoy reiterou o 
presente edital e lei, onde para tanto solicitou ao Sr. Dorival José Maistro que procedesse a 
leitura da Lei, o que foi realizado pelo Sr. Maistro. Após leitura Sr. Godoy colocando aos 
presentes que no ato de assinatura de lista de presença também tinha uma lista para 
inscrição de candidatos aos respectivos cargos de coordenado e secretário, perguntando a 
plenária se foram informados e se mais alguém queria se candidatar. Neste a plenária 
colocou da plena informação, e não havendo mais candidatos, porém questionamento do Sr. 
José Eduardo Fonseca – Conselho Municipal de Saúde, sobre artigo 2°, se para inscrição aos 
cargos de coordenador e secretário os membros somente poderia candidatar a respectivo 
cargo, ou seja, coordenado para coordenador e secretário para secretário. Respondendo a 
solicitação de esclarecimento Sr. Godoy colocou que a lei não específica que o candidato a 
coordenador ou secretário precisa ter esta função ou cargo no conselho de origem, porém a 
lei fala que precisa estar nestes cargos para poder votar e ser votado. Concluindo que 
também a lei permite inscrição de representantes que desempenhem papel equivalente 
dentro de seu conselho, neste caso a correlação e porque ora a titularidade dada e 
presidente em alguns conselhos e em outros coordenadores, gestores e etc. Tendo o aceite 
de todos do esclarecimento não havendo mais uso da palavra da plenária, solicitou entre os 
participantes de escolha de três (três) representantes para formação de uma comissão 
fiscalizadora do processo de eleição, juntamente a mesa coordenadora dos trabalhos.  Que 
dentre os presente foram escolhido Senhor Carlos José Marco da Silva, membro do conselho 
municipal do orçamento participativo; - Senhora – Rose Massarutto – Conselho Municipal de 
Turismo; e Senhor João Francisco Rodrigues de Godoy – Conselho Municipal de Esporte, 
Lazer e Atividades Motora, que se deslocaram a frente à mesa de condução do processo de 
eleição. Neste momento pedindo uso da palavra Sr. Carlos Roberto Rodrigues, solicitou a 
palavra aos Sr. Godoy coordenado dos trabalhos, sugerindo que fosse permitida aos 
candidatos inscrito no processo de eleição para breve pronunciamento do porque e 
candidato (a) aos respectivos cargos.  Em plena concordância o coordenado Sr. Godoy, 
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solicitou aos candidatos para deslocarem a frente para breve pronunciamento sobre sua 
candidatura. Feito respectivos pronunciamento, foi entregue a comissão de representantes 
para apor visto nas 12 (doze) cédulas de votação, pois diante as inscrições da lista de 
presença como membros representantes dos conselhos municipais presentes na titularidade 
(Presidente e Secretario) conforme dispõe a lei estão aptos estes representantes dos 
conselhos a votar e ser votado.  Neste momento os candidatos a Coordenador Sr. Adney 
Araújo de Abreu e Carlos Roberto Rodrigues, respectivamente Conselho Municipal da 
Comunidade Negra e Conselho Municipal Ciência e Tecnologia, que após conversa retiraram 
suas candidaturas em favor do Sr. José Eduardo da Fonseca do Conselho Municipal da Saúde, 
como não havia mais inscrição foi aclamado e eleito ao cargo de coordenado. Para cargo de 
secretário foi mantido as inscrições das Senhoras Sandra Helena Perina e Inez Machado de 
Lima, respectivamente Conselho Municipal de Educação e Conselho Municipal de Saúde.  
Assim para facilitar o processo conforme lista de inscrição de presença será feito 
chamamento para proceder à votação. Realizado processo de votação a comissão de 
representantes passou a apuração dos votos, sendo conferido total de 12 (doze) votos, com a 
seguinte votação: - Senhora Sandra Helena Perina com 8 (oito) votos e Senhora Inez 
Machado de Lima com 4 (quatro) votos.  Terminado o processo de eleição o Sr. Godoy, 
coordenador desta reunião extraordinária considerou eleitos e empossados o Coordenador e 
Secretária do FOPEC, e solicitou a presença de todos os participantes representantes dos 
conselhos para dirigirem-se a frente solicitando também salva de palmas, agradecendo a 
todos pela participação e presença, sendo que a lista de presença dos representantes dos 
conselhos e cidadãos participantes é parte integrante arquivada junto a presente ata. Nada 
mais a ser tratado deu-se por encerrada a reunião extraordinária às dezenove horas e quinze 
minutos, que vai assinada pelo Coordenador da Reunião Extraordinária, Secretário da 
Reunião e o Coordenador e Secretário eleitos. 
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