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Ata da reunião ordinária do Fórum Permanente dos Conselhos do 1 

Município de Piracicaba - FOPEC, realizada aos onze dias do mês de 2 

setembro de dois mil e dezoito (11.09.2018), às 17h00, no CQP Centro de 3 

Treinamento no 3º andar do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Correa 4 

Barbosa, n.º 2233, Centro, Piracicaba/SP. Sendo feita a primeira chamada às 5 

17h00 e a segunda chamada às 17h15, deu-se início a Reunião Ordinária, com a 6 

presença dos representantes dos conselhos municipais de Piracicaba conforme 7 

lista de presença em anexo. Conforme a pauta enviada previamente, a reunião foi 8 

iniciada pelo Coordenador do FOPEC, senhor Renato Ronsini que, juntamente com 9 

o secretário, senhor Anselmo Figueiredo, saudaram a presença de todos e todas. 10 

Foi feita uma rodada de apresentações dos conselheiros e conselheiras presentes. 11 

Em seguida, foi feita leitura da ATA da reunião anterior, 1ª Reunião Ordinária deste 12 

mandato do FOPEC, realizada em 19/06/2018. A ATA foi aprovada sem alterações, 13 

na íntegra. A pauta seguiu com uma discussão sobre o Portal dos Conselhos. O 14 

Coordenador solicitou que cada conselheiro explanasse sobre como estão as 15 

publicações no Portal e que cada um (a) fizesse sugestões com o objetivo de 16 

melhorar a forma como vem sendo utilizado o Portal dos Conselhos, uma vez que o 17 

mesmo foi criado para dar transparência e divulgar as ações dos Conselhos 18 

Municipais de Piracicaba. A maioria dos Conselhos presentes não tem alimentado 19 

com frequência o Portal, muitos não sabiam o nome do funcionário da prefeitura 20 

responsável pelo mesmo. Alguns conselhos, como o da Assistência Social e 21 

Juventude não tem encontrado dificuldades. Anselmo (secretário do FOPEC) e 22 

Tatiana, da Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico, 23 

sugeriram que todos os conselhos procurem o Alexandre, técnico da prefeitura 24 

responsável pela manutenção do Portal dos Conselhos. A ideia é que cada 25 

Conselho tenha um responsável por alimentar o Portal, postando no mínimo a 26 

agenda de reuniões, as pautas e as atas aprovadas das reuniões ordinárias. A 27 

pauta versou sobre as dificuldades que os Conselhos tem encontrado. A maioria 28 

relatou que não possui sede e que precisa de uma verba/recurso para apoio 29 

administrativo das ações dos Conselhos Municipais. Tatiana falou sobre a Casa 30 

dos Conselhos. Débora (COMAD) informa que a Casa dos Conselhos abriga 31 

apenas os Conselhos Municipais ligados a SEMDES (Secretaria Municipal de 32 

Desenvolvimento Social), como o CMAS, CMDCA, COMAD, CONDEF, CMI, etc. A 33 

mesa diretora do FOPEC, fará oportunamente uma reunião com o secretário de 34 

municipal de governo para apresentar as demandas e dificuldades dos Conselhos. 35 

Como última pauta foi feita discussão sobre a alteração do regimento interno e lei 36 



do FOPEC para vice-presidente e segundo secretário deste Fórum. Ficou 37 

encaminhado que todos os Conselheiros(as) fariam a leitura do regimento interno e 38 

da lei municipal do FOPEC que se encontra disponível no site da prefeitura e no 39 

portal da Câmara de Vereadores para que fossem identificadas outras alterações 40 

necessárias do regimento interno. Por fim, os conselheiros definiram data da 41 

próxima reunião do FOPEC para dia 11/12/2018. Sem mais, Anselmo Figueiredo, 42 

secretário do Fórum Permanente dos Conselhos do Município de Piracicaba – 43 

FOPEC. Datas das próximas reuniões para 2019 – 19/03 – 24/06 – 24/09 – 17/12.  44 

 45 

 46 

__________________                                                 ____________________ 47 

  Renato L. Ronsini                                                            Anselmo Figueiredo 48 

     Coordenador                                                                        Secretário 49 


