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INTRODUçãO1.

Com o processo de redemocratização do Brasil, diferentes setores 
da sociedade passaram a demandar maior abertura à participação 
na gestão pública, que fosse além do processo de escolha periódica 
dos membros do Executivo e do Legislativo. Nesse contexto, criaram-
se, por lei, os conselhos de políticas públicas, órgãos compostos por 
representantes da sociedade civil e do poder público, que constituem 
importantes espaços de participação e de controle social sobre a 
gestão das políticas públicas. 

Os conselhos existem nos níveis municipal, estadual e federal e 
podem ter competência deliberativa, ou seja, o poder de decidir sobre 
determinados aspectos das políticas públicas, como a destinação de 
recursos e a aprovação de contas, ou ter competência consultiva, sob a 
qual propõem ações e políticas que podem ser, ou não, implementadas 
pelo Executivo, ou pelo Legislativo. Suas responsabilidades variam de 
acordo com as normas que os criam, mas, de forma geral, possuem o 
papel de acompanhar, formular, propor e fiscalizar a política pública de 
determinada área. Ao lado das conferências, das audiências públicas 
e do orçamento participativo, são os principais espaços institucionais, 
criados para a participação da sociedade na gestão pública.

Assim como as diversas instituições do sistema político brasileiro, os 
conselhos não são espaços consolidados. Os desafios e as dificuldades 
que enfrentam devem ser permanentemente discutidos e trabalhados, 
para que possam tornar-se efetivos espaços de participação.

Em Piracicaba/SP, existem mais de 20 conselhos municipais, que 
atuam em diferentes áreas e políticas públicas (saúde, educação, 
assistência social, meio ambiente etc.). Para que possamos aprimorar 
o funcionamento dos mesmos é fundamental compreendermos suas 
dinâmicas, fragilidades e pontos fortes.

Apesar da quantidade significativa de conselhos e de sua 
importância para a gestão do município, não contávamos com um 
diagnóstico amplo sobre a dinâmica e o perfil dos conselhos e de 
seus conselheiros. Foi com o objetivo de contribuir com a geração 
dessas informações, que a ESALQ/USP e o Imaflora, com apoio da 
Fundação Caterpillar e da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da 
Universidade de São Paulo (USP), juntaram esforços e realizaram 
uma ampla pesquisa sobre os conselhos do município. Os resultados 
dessa pesquisa são apresentados neste relatório, “Diagnóstico dos 
Conselhos Municipais de Piracicaba”, que traz aspectos da gestão 
e do funcionamento dos conselhos e no relatório “Conselheiros 
Municipais: Perfil e Percepção” 1, que evidencia as diferentes 
características e visões dos conselheiros. 

A partir das informações preliminares desses dois relatórios, algumas 
ações já foram implementadas, por meio do projeto “Fortalecimento 
dos Conselhos Municipais de Piracicaba”, realizado pela ESALQ/
USP, pela Prefeitura Municipal e pelo Imaflora, contando também 
com o apoio da Fundação Caterpillar e da Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária da Universidade de São Paulo (USP). No dia 02 de 
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junho de 2012, realizou-se o I Encontro Municipal de Conselheiros de 
Piracicaba e, entre junho e julho, o Curso de Formação Continuada 
para Conselheiros. Já em setembro do mesmo ano, lançou-se o Portal 
dos Conselhos Municipais de Piracicaba (www.conselhos.piracicaba.
sp.gov.br), espaço virtual de comunicação dos conselhos com seus 
membros e com a sociedade.

As informações e as análises apresentadas nesses dois documentos 
buscam fornecer subsídios para uma maior compreensão sobre os 
conselhos de Piracicaba, permitindo a realização de ações do poder 
público e da sociedade civil para o fortalecimento dos mesmos. 
Como citado, algumas ações já ocorreram, mas, sem dúvida, muitas 
outras fazem-se necessárias para consolidarmos os conselhos como 
instrumentos de gestão participativa e contribuirmos, assim, para 
intensificar a prática democrática em nosso município.

1 CLIQUE AQUI E ACESSE 
O RELATÓRIO “CONSELHEIROS MUNICIPAIS: 

PERFIL E PERCEPçãO”

http://imaflora.org/downloads/biblioteca/perfil_conselheiros.pdf
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PESQUISA2.

Esta pesquisa buscou evidenciar diferentes características dos 
Conselhos Municipais, bem como aspectos de sua gestão, sua 
infraestrutura, sua comunicação e seu funcionamento. Em conjunto 
com a pesquisa “Conselheiros Municipais: Perfil e Percepção”, 
apresenta um panorama que permite compreendermos melhor os 
diferentes aspectos desses importantes espaços de participação e 
seus membros.

Para a definição dos conselhos a serem analisados, foi realizada uma 
pesquisa na legislação municipal, por meio do SIAVE, sistema de 
legislação da Câmara de Vereadores (http://siave.camarapiracicaba.
sp.gov.br/). A pesquisa encontrou o registro de 51 conselhos 
municipais. A partir dessa lista, foram selecionados 23 conselhos1 que 
atuam com políticas públicas setoriais (Ex. educação, saúde, cultura). 
Destes conselhos, foram excluídos aqueles que não estavam ativos 
no momento da pesquisa (habitação, mobilidade e juventude) ou 
que não possuíam membros da sociedade civil em sua composição 
(segurança). Além disso, não foi possível realizar a entrevista com o 
representante do Conselho de Segurança Alimentar.

Dessa forma, foram pesquisados 18 conselhos municipais, que 
seguem nomeados no quadro ao lado:

• CONSELAM - Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; 

• CMCT - Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Piracicaba; 

• Conselho da Cidade; 

• CODEPAC - Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba; 

• Conselho do Orçamento Participativo; 

• COMCULT - Conselho Municipal de Cultura; 

• COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

• CME - Conselho Municipal de Educação; 

• COMDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

• COMEDIC - Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial 
e Comercial; 

• CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social; 

• CMDCA - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da 
Pessoa com Deficiência; 

• COMAD- Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas; 

• COMTURPI - Conselho Municipal de Turismo; 

• COMDEF - Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento 
da Pessoa Com Deficiência; 

• CMS - Conselho Municipal de Saúde; 

• CMI - Conselho Municipal do Idoso; 

• COEMPREGO - Comissão Municipal de Emprego2 

1  Não foram analisados conselhos de políticas públicas específicas (Ex. Conselho de Inspeção Sanitária), de fundos municipais (Ex. Conselho Diretor do Fundo de apoio à Cultura) e de autarquias ou centros (Ex. Conselho Deliberativo 
Estratégico do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba).
2  Apesar de ser uma “Comissão” o Coemprego funciona como um conselho de políticas públicas, dado que possui a participação da sociedade e reúne-se periodicamente para discussão de políticas públicas. Em função disso, e dada 
a relevância do tema “Emprego”, o mesmo foi incluído na pesquisa.
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Para o levantamento de informações, utilizaram-se duas fontes: 
a) Análise da legislação específica de cada conselho municipal;                             
b) Realização de entrevistas com seus presidentes ou  coordenadores. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, entre o segundo 
semestre de 2011 e o primeiro de 2012. O questionário contou com 
perguntas abertas e fechadas3.

Os dados da pesquisa são apresentados em seis seções:                                              
1) Informações gerais sobre o conselho; 2) Infraestrutura;                                    
3) Comunicação; 4) Gestão e 5) Conselho e participação. 

Na maioria das vezes, optou-se, neste relatório, por garantir a 
impessoalidade das informações e por trabalhar com dados 
agrupados, de forma a identificar tendências, e não questões de um 
conselho específico.

3  Perguntas fechadas são aquelas que apresentam uma lista de opções previamente definidas. Perguntas abertas são aquelas 
que permitem, ao entrevistado, responder livremente, sem opções apresentadas no questionário.
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GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE CONSELHOS POR FUNçãO CONSULTIVA OU DELIBERATIVA

DELIBERATIVO

CONSULTIVO

RESULTADOS3.

3.1 INFORMAçÕES GERAIS
Inicialmente, apresentam-se dados e informações gerais sobre 
os conselhos, tais como ano de fundação, caráter dos conselhos, 
processos de escolha e duração de mandatos dos conselheiros, 
proporção entre os setores representados e principais atividades 
desenvolvidas. Dessa forma, o objetivo é visualizar as características 
gerais dos conselhos, de acordo com a legislação e a percepção dos 
presidentes(as) e coordenadores(as).

CARÁTER DOS CONSELHOS (FUNçãO)

Apesar de existirem, nas leis de criação, diferentes termos utilizados 
para atribuir função aos conselhos, foram consideradas, no presente 
diagnóstico, as funções consultiva e deliberativa. 

A competência deliberativa é definida quando o Conselho possui o 
poder de decidir sobre determinados aspectos das políticas públicas. 
A consultiva ocorre quando o Conselho possui a competência de 
propor ações e políticas que podem ser, ou não, implementadas pelo 
poder público.

O caráter dos conselhos, de acordo com as entrevistas realizadas 
e as leis correspondentes de cada conselho, está representado 
graficamente ao lado:

22%

78%

Fonte: Dados da pesquisa (entrevistas com presidentes/coordenadores) e legislação específica de cada 
conselho.
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4  Importante ressaltar que os conselhos deliberativos também são consultivos.
5 Nesta questão, o Presidente de um dos conselhos não soube informar a data de sua fundação.

Fonte: Dados da pesquisa (entrevistas com presidentes/coordenadores)

A partir dos dados, nota-se que o caráter deliberativo4 apareceu 
em 78% dos conselhos e o consultivo, em 22%. Vale reforçar que o 
poder de decisão dos conselhos deliberativos ocorre em questões 
específicas e previstas em Lei, e não em toda a política pública à qual 
se relaciona. Dessa forma, alguns conselhos possuem, por exemplo, 
o poder de decidir sobre o uso de recursos de fundos municipais e de 
aprovar, ou rejeitar, as contas públicas.

ANO DE FUNDAçãO

Observa-se que grande parte dos conselhos, 71%, foi fundada entre 
as décadas de 1980 e 1990. Nesse sentido, visualiza-se a relação 
desse fato com os princípios de descentralização, municipalização e 
participação social na gestão de políticas públicas, preconizados pela 
Constituição Federal de 1988. 

  

ANO DE FUNDAçãO

ANO NúMERO DE CONSELHOS PERCENTUAL

1982 1 6%

1985 1 6%

1991 1 6%

1992 2 12%

 1993 1 6%

1996 6 35%

2000 1 6%

2001 1 6%

2004 1 6%

2005 1 6%

2007 1 6%

TOTAL 5 17 100%

TABELA 1 - ANO DE FUNDAçãO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
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NúMERO DE CONSELHEIROS

Os conselhos pesquisados apresentam números distintos de 
conselheiros, mas a maioria (58%), possui entre 14 e 18 conselheiros 
titulares. Outros (26%) abrigam entre 22 e 28 membros. Já os 
conselhos com mais de 28 membros representam 11% do total, 
sendo o mais numeroso o Conselho da Cidade, com 32 membros. 
Somente o Conselho Municipal do Orçamento Participativo possuía 
10 membros, no período da pesquisa.

Importante ressaltar que, no comparativo entre a entrevista com 
os presidentes/coordenadores e as legislações específicas, foi 
observado que alguns conselhos atuavam com número menor do que 
o previsto na legislação. Ao lado segue gráfico que indica o número 
de membros de cada conselho.

GRÁFICO 2 - NúMERO DE MEMBROS TITULARES DOS CONSELHOS

Fonte: Dados da pesquisa (entrevistas com presidentes/coordenadores) e legislação específica de cada 
conselho.

5%

58%

26%

11%

Menos de 14
membros

De 14 a 21
membros

De 22 a 28
membros

Mais de 28
membros
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55%

11%

28%

6%

DURAçãO DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

De acordo com as legislações específicas e com as entrevistas 
realizadas, constata-se que, em 55% dos conselhos, o tempo de 
duração de gestão dos conselheiros é de dois anos. Já o prazo de 
quatro anos correspondeu a 28% dos conselhos, o de três anos, a 
11% e o de um ano, a 6%. Parte dos conselhos permite que o membro 
participe de mais de um mandato como conselheiro.

GRÁFICO 3 - DURAçãO DO MANDATO DOS CONSELHEIROS

1 ANO

2 ANOS

3 ANOS

4 ANOS

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores) e legislação específica de cada 
conselho.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Os Conselhos Municipais pesquisados executam uma grande gama 
de atividades. As próprias especificidades dos Conselhos orientam, 
ao menos em parte, as ações que eles desenvolvem e, como este 
diagnóstico contemplou conselhos de diferentes áreas da gestão 
pública municipal, verificou-se ampla variedade de respostas. 

Alguns conselhos apontam, entre as principais atividades 
desenvolvidas, o acompanhamento das políticas públicas de suas 
áreas, quando exercem, principalmente, funções fiscalizadoras 
e propositivas. Outra atividade destacada foram as análises das 
políticas públicas de cada área de atuação, visando à elaboração 
de pareceres ou de resoluções. Alguns conselhos desempenham a 
função de analisar a prestação de contas das políticas públicas da 
área em que atuam, além de fiscalizar a gestão de alguns fundos 
municipais e dela participar.
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Outra ação considerada importante por vários conselhos foi a 
realização das conferências municipais. As conferências são eventos 
realizados periodicamente, com o objetivo de debater e de elaborar 
propostas de uma determinada área, com o intuito de que o poder 
público, no nível municipal, estadual e federal, as desenvolvam. 
Foi relatado que, após a realização das conferências, os conselhos 
dedicam parte de seu tempo a acompanhar a implementação das 
propostas aprovadas. 

Outras ações destacadas foram: eventos para sensibilizar a população; 
atividades para formar conselheiros; divulgação das atividades do 
conselho e recebimento e encaminhamento de denúncias aos órgãos 
competentes. 

ProPorção entre os setores

A análise da proporção entre os setores que compõem os conselhos 
foi realizada por meio da identificação da quantidade de conselhos 
em que a representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos 
conselhos eram paritários. Isto é, metade de seus membros pertence 
à sociedade civil e a outra ao poder público.

67%

Gráfico 4 - conselhos Paritários e não Paritários

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os Paritários/Não Paritários) e legislação específica de cada 
conselho.

PARITÁRIOS

NÃO PARITÁRIOS

33%

A maioria possui composição paritária (sociedade civil e poder 
público), representando 67% dos conselhos pesquisados. Dentre 
os não paritários, 33%, observou-se que, em todos os casos, há um 
maior número de representantes da sociedade civil do que do poder 
público.
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61%

GRÁFICO 5 - CONSELHOS QUE POSSUEM SEDE PRÓPRIA

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

POSSUEM SEDE PRÓPRIA

NÃO POSSUEM SEDE PRÓPRIA

39%

3.2 INFRAESTRUTURA
Esta seção aborda dados e informações sobre a estrutura física 
e administrativa que os conselhos possuem para executar suas 
atividades, tais como sede própria, locais de reunião, recursos 
materiais e apoio administrativo. 

SEDE E LOCAIS DE REUNIãO

Segundo os entrevistados, 61% dos conselhos possuem sedes 
próprias e os outros 39%, não. Parte dos entrevistados dos conselhos, 
incluídos no grupo que não dispõe de sede própria, indicaram que, 
para suas atividades, não veem necessidade específica de um local 
próprio.

Como observação, vale frisar que a sede pode ser considerada um 
local de referência para a população quando desejar contatar os 
conselhos. Assim, pode vir a tornar-se uma importante forma de 
comunicação entre a sociedade e o conselho. 
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Sobre as reuniões dos conselhos, elas ocorrem, em diferentes locais 
da cidade, em sua maioria, próximas à região central de Piracicaba. 
No gráfico abaixo, apresenta-se a quem pertencem os locais das 
reuniões. 

Como se pode observar, a maioria dos espaços é cedida pelo poder 
público municipal, seja diretamente pela Prefeitura, seja por meio 
das Secretarias Municipais correspondentes.

GRÁFICO 6 - ENTIDADE QUE CEDE O LOCAL DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

RECURSOS DISPONíVEIS

Foi avaliada a existência dos seguintes recursos para o funcionamento 
dos conselhos e o desenvolvimento de suas atividades: telefone, 
fax, computador, acesso à internet e material de consumo. O gráfico 
abaixo mostra a porcentagem dos conselhos que dispõem desses 
recursos:

88%

PREFEITURA E SECRETARIAS 
MUNICIPAIS

ENTIDADE DO CONSELHO

12%

GRÁFICO 7 - CONSELHOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DISPONíVEIS

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores)..

Telefone Fax Computador Internet Material de
Consumo

94%
89% 89%

94% 94%
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Observa-se, portanto, que a maioria dos conselhos possui os recursos 
em questão. No entanto um deles se destaca por não possuir nenhum 
dos recursos avaliados. 

De acordo com a pesquisa, foi observado que, em quase todos os 
casos, os recursos são disponibilizados pela Secretaria Municipal 
à qual o conselho é vinculado. Nesse caso, destaca-se o Conselho 
Municipal da Saúde, que, além da Secretaria Municipal, conta com 
recursos provenientes da Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério 
da Saúde.

APOIO ADMINISTRATIVO

Em relação a recursos humanos disponíveis para a realização das 
atividades dos conselhos, nota-se que a maioria das entidades, 
89%, contam com esse tipo de apoio. Foi considerada, como apoio 
administrativo, a dedicação de assistentes administrativos e/ou 
estagiários, em tempo integral ou parcial, aos trabalhos dos conselhos.

89%

GRÁFICO 8 - CONSELHOS COM APOIO ADMINISTRATIVO

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

SIM

NÃO

11%
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3.3 COMUNICAçãO
O intuito desta seção é evidenciar os instrumentos de comunicação 
utilizados pelos conselhos e a forma de comunicação, tanto interna 
quanto externa.

COMUNICAçãO ENTRE OS CONSELHEIROS

A comunicação entre os conselheiros ocorre, principalmente, através 
de e-mail. Em 100% das respostas obtidas, o e-mail é o principal canal 
utilizado para garantir a integração entre os conselheiros, mantendo-
os informados sobre as reuniões, eventos etc. O telefone é outro meio 
também comumente utilizado para garantir a comunicação: 67% das 
entidades utilizam-no. Outros meios citados foram Site/ Blog6; Ofícios; 
Cartas; Facebook.

6  Como citado na Introdução, em 2012, portanto após a realização das entrevistas, foi lançado o Portal dos Conselhos de Piracicaba (www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br).Em setembro de 2013, o Portal já contava com a adesão de 19 
conselhos. Dessa forma, um novo instrumento foi criado, fortalecendo a comunicação entre os conselhos, a sociedade e os conselheiros.

GRÁFICO 9 - FORMAS DE DIVULGAçãO DAS ATIVIDADES PARA OS CONSELHEIROS

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

CartasFacebookOfícioSite/BlogTelefoneE-mail
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11%11%

67%

100%
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COMUNICAçãO ENTRE O CONSELHO E A POPULAçãO

A comunicação entre o conselho e a população foi avaliada em 
dois aspectos: a divulgação das reuniões e das demais atividades 
realizadas pelos conselhos e a forma como os conselhos divulgam 
suas decisões.

Em relação ao primeiro aspecto, pode-se observar, no gráfico abaixo, 
que a imprensa é a forma mais utilizada de divulgação das atividades 
e das reuniões (39%). Ressalta-se que esse tipo de divulgação 
ocorre por meio de reportagens sobre suas atividades, e não de 
espaços publicitários. Outros canais de comunicação utilizados são: 
e-mail (33%); Site/Blog7 (22%) e Facebook (11%). Outras formas de 
divulgação também foram elencadas pelos entrevistados, porém 
aparecem com menor frequência, tais como: panfletos ou cartazes; 
Conferência Municipal; Diário Oficial ou comunicados das próprias 
entidades-membro do conselho. Vale ressaltar que 17% dos 
conselhos, segundo os entrevistados, não utilizam nenhum canal de 
comunicação para divulgar, à sociedade, suas atividades. 

Em relação à divulgação das decisões, o meio mais utilizado pelos 
conselhos é novamente a imprensa (28%). Também foram citadas a 
utilização de e-mail (17%), do Diário Oficial (17%) e a comunicação 
por meio das próprias Entidades (17%) e Secretarias Municipais 
(11%) que compõem os conselhos. A utilização de Site/Blog8 e do 

7  Idem Nota anterior
8  Idem Nota anterior

GRÁFICO 10 - FORMAS DE DIVULGAçãO DAS REUNIÕES E DAS DEMAIS ATIVIDADES PARA A POPULAçãO

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

Imprensa E-mail Site/Blog Facebook

39%

33%

22%

11%

Facebook corresponde a 11% e a 6%, respectivamente. Além disso, 
como observado na comunicação das reuniões, 11% dos conselhos 
afirmaram não utilizar nenhum canal de comunicação para divulgar, à 
população, suas decisões.
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INSTRUMENTOS DIGITAIS DE COMUNICAçãO

A partir da pergunta sobre o uso, pelos conselhos, de Site, Blog, 
Orkut, Facebook, Twitter, entre outros instrumentos de comunicação, 
obtiveram-se as seguintes informações:

GRÁFICO 12 - INSTRUMENTOS DIGITAIS DE COMUNICAçãO

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

Site/Blog MailingFacebook Orkut

44%
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GRÁFICO 11 - FORMAS DE DIVULGAçãO DAS DECISÕES PARA A POPULAçãO
 

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).

Imprensa E-mail Diário Oficial Entidades dos
Conselhos

Secretarias
Municipais

Site/Blog Facebook

28%

17% 17% 17%

11% 11%

6%

11%

22%

6% 6%



21

Nota-se que o instrumento de comunicação de maior representatividade 
(44%)9  é o Site, mas cabe informar que, como relatado pelos próprios 
entrevistados, alguns deles estão desatualizados. A utilização do 
Facebook aparece na sequência (22%), seguida de mailing (11%). Os 
instrumentos Twitter, Orkut e Blog aparecem com 6% cada. 

Merece destaque o pouco uso de redes sociais, uma vez que elas 
são, atualmente, importantes canais de comunicação. 

RECEBIMENTO DE SUGESTÕES, DENúNCIAS E INFORMAçÕES

Foi observado que o recebimento de informações, denúncias, 
sugestões ou reclamações ocorre, na maior parte da vezes, 
diretamente ao conselho; também por meio dos conselheiros e das 
secretarias municipais correspondentes; por telefone ou por e-mail. 
Recebimentos realizados através da Prefeitura, de ONGs ou de ofícios 
também foram citados, porém com baixa frequência.

9  Ressalta-se, novamente, que foi lançado, após a realização desta pesquisa, o Portal dos Conselhos de Piracicaba (www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br) 
e que, portanto, o número de conselhos que utilizam sites variou, desde então.
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Em 83% dos conselhos, as reuniões são abertas à participação 
de qualquer cidadão interessado. Nesses casos, os convidados – 
cidadãos não conselheiros – têm direito de voz, mas não de voto, e sua 
participação, em mais de 80% dos casos, é feita sem a necessidade 
de agendamento prévio. Nos outros casos, solicita-se que se faça um 
contato prévio, principalmente por conta das restrições de espaço 
físico em alguns conselhos. A inserção, nos conselhos, de pautas 
que permitem a participação deve ser feita, normalmente, com 
antecedência. 

Nesta seção, apresentam-se diferentes aspectos referentes à gestão 
dos conselhos. 

PLANEjAMENTO 

O primeiro aspecto analisado diz respeito à existência, ou não, de 
planejamentos periódicos, realizados e executados pelos conselhos. 
Conforme o gráfico abaixo, observa-se que a maioria dos entrevistados 
afirmou que seus conselhos realizam planejamentos periódicos, 
predominando os anuais. Segundo as entrevistas, os conselhos que 
não realizam planejamento trabalham de acordo com o surgimento 
das demandas.

REUNIÕES

As reuniões dos conselhos constituem os principais momentos 
para os debates e as decisões entre os membros. De acordo com 
os dados, 88% dos conselhos realizam reuniões mensalmente, 6%, 
quinzenalmente e 6%, de acordo com a demanda de assuntos a 
debater ou a decidir.

3.4 GESTãO

88%

GRÁFICO 13 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).
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RELAçÕES ENTRE CONSELHOS 

Os conselhos, comumente, trabalham em áreas que se interrelacionam, 
devido à afinidade temática. É conhecida a relação entre as áreas 
da Educação e da Assistência Social, ou do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Rural, por exemplo. Além disso, a integração 
pode constituir um importante caminho para o compartilhamento de 
experiências, de desafios e de soluções.

Conforme apontado pelos entrevistados, em 17 % dos conselhos, 
as reuniões são fechadas, devido às restrições no espaço ou a seu 
caráter técnico específico.

EXISTêNCIA DE CâMARAS OU DE COMISSÕES 

Segundo os dados obtidos, 67% dos conselhos possuem câmaras 
técnicas, ou comissões temáticas, formadas por conselheiros, 
responsáveis por aprofundar seu entendimento e sua atuação em uma 
matéria específica. A inexistência de câmaras técnicas não significa 
uma menor intensidade nos trabalhos, mas, sim, que os conselhos 
podem optar por diversas estruturas de trabalho. 

CONFERêNCIAS MUNICIPAIS

As Conferências Municipais constituem espaços dedicados ao encontro 
de cidadãos, de organizações da sociedade e de representantes do 
poder público e possuem a função de discutir e de elaborar propostas 
de políticas públicas para execução do Poder Público. Assim, são 
espaços onde se constroem diretrizes que funcionam, muitas vezes, 
como referências para as ações dos conselhos.

De acordo com os dados levantados, 61% dos conselhos participam 
da realização de alguma conferência, vinculada à temática de sua 
atuação. 

61%

39%

GRÁFICO 14 - REALIzAçãO DE CONFERêNCIAS PELOS CONSELHOS 

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores) e legislação específica de cada 
conselho.

SIM

NÃO
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Assim, objetivando identificar se há interação entre os diferentes 
conselhos municipais de Piracicaba, questionou-se acerca das 
atividades conjuntas, realizadas entre eles. Segundo as entrevistas, 
50% dos conselhos realizaram alguma atividade de integração nos 
últimos anos.

FUNDOS MUNICIPAIS 

Os fundos municipais funcionam como instrumentos relevantes à 
gestão dos recursos voltados à implementação de políticas públicas 
na área de atuação dos conselhos. De acordo com os dados 
fornecidos pelos entrevistados, 50% dos conselhos participam da 
gestão do fundo municipal de sua área, enquanto a outra metade 
não possui fundo, ou não participa da sua gestão. Nessa direção, é 
importante fazer algumas observações: a) segundo previsão legal, o 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente participa da gestão 
do fundo, porém, atualmente, este se encontrava inativo no momento 
da pesquisa; b) segundo previsão legal, o Conselho Municipal de 
Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência 
deverá coordenar o Fundo Municipal de Proteção, Direitos e 
Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, assim como o Conselho 
Municipal sobre Álcool e outras Drogas deverá coordenar o Fundo 
de Combate às Drogas. No entanto, de acordo com as entrevistas 
dos presidentes de ambos os conselhos, não havia nenhum tipo de 
participação deles na gestão desses fundos.

A participação na gestão ocorre de diferentes formas, de acordo 
com as especificidades dos conselhos. Há conselhos que deliberam 
integralmente sobre a destinação de recursos do fundo; outros que 
autorizam a utilização do fundo e também há os que supervisionam, 
fiscalizam e acompanham essa gestão. 

GRÁFICO 15 - CONSELHOS PARTICIPANTES DA GESTãO DE FUNDO MUNICIPAL

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores) e legislação específica de cada 
conselho.

SIM

NÃO
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DEFINIçãO DE PAUTAS 

De acordo com as entrevistas realizadas, a definição das pautas ocorre 
de distintas formas. Comumente, elas são construídas pela diretoria, 
pela coordenação ou pelos presidentes em colaboração com os 
conselheiros. As demandas oriundas diretamente da população e das 
Secretarias Municipais também compõem as pautas dos conselhos. 
As reuniões anteriores também definem as pautas das seguintes, 
assim como o planejamento anual e os assuntos de destaque na 
imprensa. Conforme apresentado anteriormente, muitos conselhos 
também permitem que a população não conselheira insira pautas, 
sendo necessário solicitar, previamente, essa inclusão.

RESOLUçÕES E PARECERES

As resoluções e os pareceres são formas específicas de deliberação dos 
conselhos. Eles, comumente, tratam de matérias de maior relevância 
e, por isso, devem atingir tanto a sociedade civil, quanto o poder 
público. Um dos principais meios para oficializar essas deliberações 
é a publicação no Diário Oficial. Deste modo, foi constatado que 
89% dos conselhos aprovam resoluções e/ou pareceres e que 44% 
publicam-nos no Diário Oficial do município.

PRESIDENTES(AS) OU COORDENADORES(AS) 

Segundo as entrevistas e as legislações específicas, os(as) 
presidentes(as) de conselhos desempenham um papel relevante para 
o andamento das atividades desses organismos, tais como: definição 
da pauta, condução da reunião e representação do conselho.  Verificou-
se que, na maioria, 72%, o cargo é ocupado por representantes da 
sociedade civil, enquanto em 28%, do poder público.

72%

GRÁFICO 16 - SEGMENTO REPRESENTADO PELOS PRESIDENTES

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).
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Todavia é importante ressaltar que algumas leis determinam que o 
presidente do conselho seja, obrigatoriamente, de um setor específico. 
Foram observados dois casos nessa situação: a lei específica do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente determina que o 
presidente deva ser membro de entidade da sociedade civil; já a lei 
específica do Conselho Municipal de Turismo determina que seu 
presidente seja membro do Executivo. As demais legislações não 
possuem especificações sobre o setor a que o presidente deverá 
pertencer.

3.5 CAPACITAçãO DOS CONSELHEIROS E 
PARTICIPAçãO NO ORçAMENTO
Neste último bloco, veiculam-se as informações referentes à 
capacitação dos conselheiros e à participação dos conselhos no 
orçamento

CAPACITAçãO

Segundo os dados levantados, 61% dos conselhos realizaram, nos 
últimos anos, algum curso, ou atividade de capacitação, direcionados 
aos conselheiros. Os espaços de capacitação considerados foram 
palestras, cursos e fóruns. Em relação aos cursos, em sua maioria, 
trataram de assuntos específicos dos conselhos, como a dinâmica 

de seu funcionamento e suas principais atribuições. Foram 
majoritariamente presenciais, utilizando-se, com menor frequência, a 
tecnologia para cursos a distância. 

Outro aspecto importante a salientar: em diversos momentos, alguns 
espaços de formação foram optativos, ou seja, coube, ao conselheiro, 
decidir se o frequentaria, ou não.

61%

GRÁFICO 17 - CONSELHOS QUE REALIzARAM CURSO DE CAPACITAçãO 

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).
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60%

GRÁFICO 18 - APRESENTAçãO DO ORçAMENTO DA ÁREA DE ATUAçãO DO CONSELHO

Fonte: Dados da pesquisa (Entrevista com os presidentes/coordenadores).
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ORçAMENTO DA ÁREA DE ATUAçãO DO CONSELHO 

O Orçamento Público é um dos principais instrumentos de 
planejamento e de definição das prioridades das políticas públicas 
do município. Dessa forma, é fundamental que os conselhos e seus 
conselheiros participem da formulação do orçamento relativo à área 
onde atuam.

Nesse sentido, a pesquisa buscou identificar se os gestores públicos 
(Prefeito/ Secretários Municipais) disponibilizam, para os membros 
de cada conselho, informações referentes à área onde devem atuar. 
Foi observado que, para 40% dos conselhos, o orçamento de suas 
áreas de trabalho é apresentado pela Prefeitura e discutido com o 
conselho. Porém, na maioria dos conselhos (60%), isso não ocorre. 

Nos casos positivos, é importante ressaltar que, em alguns deles, há 
a obrigatoriedade de a administração pública apresentar o orçamento 
o qual, dependendo das especificidades do conselho, lhe caberá 
aprovar. Há também o caso em que a apresentação do orçamento é 
feita após sua aprovação, o que reforça, nesse caso, o caráter apenas 
informativo da apresentação.
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CONSIDERAçÕES FINAIS4.

Os dados apresentados neste relatório viabilizam algumas reflexões, 
bem como análises e propostas, que aprimorem o funcionamento 
dos conselhos municipais de Piracicaba. 

Em relação ao observado na seção “Infraestrutura”, notou-se que, em 
geral, os conselhos dispõem de bons recursos para a execução de 
suas atividades. Foi visto que a maioria dos conselhos possui telefone, 
fax, computador com acesso à internet e materiais de consumo para 
seus trabalhos. Nesse contexto, é importante destacar a existência da 
“Casa dos Conselhos”, espaço comum aos conselhos da área social 
do município. A casa, inaugurada em 2005, oferece suporte técnico 
e administrativo a seis conselhos: Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Assistência 
Social; Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas; Conselho 
Municipal do Idoso; Conselho Municipal de Proteção, Direitos e 
Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar. 

Já na seção “Comunicação”, é interessante destacar a necessidade de 
aprimorar esse aspecto, tanto entre os membros do próprio conselho, 
quanto entre os conselhos e a população, a quem esses organismos 
devem divulgar as reuniões e as decisões. A construção do Portal 
dos Conselhos constituiu um avanço significativo nesse sentido, 
pois muitos deles não possuíam sites no período de realização das 
entrevistas. Esse é um canal onde todos os órgãos podem ter suas 
páginas próprias, com informações específicas sobre suas reuniões, 

atividades, decisões, pautas, atas, integrantes e contatos. Portanto 
dar publicidade a esse canal e mantê-lo atualizado é uma forma 
relevante de aprimorar a comunicação entre os conselhos e seus 
membros e a difusão de informações ao maior número possível de 
cidadãos piracicabanos.

Ressalta-se a importância de que os conselhos se apropriem, cada 
vez mais, das redes sociais, pois estas têm ganhado mais força como 
instrumento de comunicação virtual. Ferramentas, como Facebook 
e Twitter, podem intensificar a difusão de informações sobre os 
conselhos, como, por exemplo, as datas de reuniões, as atividades 
programadas e as decisões tomadas. 

Já na seção dedicada à “Gestão” dos conselhos, observaram-se, com 
destaque, alguns aspectos das relações interconselhos. Entre eles, 
que apenas metade dos órgãos realizaram atividades em parceria 
com os demais conselhos. Nesse sentido, um marco significativo 
para esse processo foi a realização do I Encontro Municipal de 
Conselheiros de Piracicaba, em junho de 2012. 

Durante o Encontro, elencaram-se mais de 25 propostas transversais 
para os órgãos, ou seja, identificaram-se muitas demandas comuns 
a diferentes conselhos que, se concretizadas, contribuiriam para o 
desenvolvimento de suas atividades. Assim, observou-se que ações 
de integração entre os conselhos são desejáveis e, se realizadas 
periodicamente, podem contribuir amplamente para desenvolvê-los. 
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Uma das deliberações aprovadas foi a criação de “uma comissão 
interconselhos para formular um plano intrassetorial para as demandas 
do município”. A partir dessa proposta e com a realização de novas 
reuniões, representantes de diferentes conselhos elaboraram a 
proposta de criação do “Fórum Municipal dos Conselhos”, que tem 
inclusive previsão legal no Plano Diretor do município. A proposta 
é que o Fórum integre e articule, de forma contínua, os diferentes 
conselhos do município, otimize a comunicação deles com a 
sociedade, bem como elabore propostas de políticas públicas. A 
iniciativa, certamente, trará avanços significativos na integração e no 
fortalecimento dos diferentes conselhos do município10.

Quanto aos fundos municipais, alguns conselhos, segundo a previsão 
legal, coordenam algum fundo próprio, mas em que, segundo as 
entrevistas, não exercem nenhum tipo de participação — casos do 
Conselho da Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da 
Pessoa com Deficiência e do Conselho da Municipal sobre Álcool 
e outras Drogas. Outro caso diz respeito ao Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente, atualmente com seu fundo próprio inativo.

Outro aspecto importante a analisar é a capacitação para os 
conselheiros. De acordo com a pesquisa, 61% dos conselhos realizou 
algum curso ou atividade de capacitação de conselheiros nos últimos 
anos. No entanto é desejável e necessário que as capacitações sejam 
frequentes, principalmente em decorrência da mudança periódica 

dos membros dos conselhos. É importante que as Secretarias 
Municipais realizem treinamentos com os conselheiros de suas áreas, 
que abordem temas específicos de cada área. Do mesmo modo, é 
importante que a Prefeitura Municipal execute capacitações aos 
conselheiros, em que se abordem temas transversais aos diferentes 
conselhos do município, como, por exemplo, o orçamento público, a 
transparência pública, as formas de participação social, o papel do 
Legislativo, entre outros.

Por fim, é notório salientar que, de modo geral, os conselhos 
municipais de Piracicaba têm realizado um esforço importante na 
gestão participativa das políticas públicas. Nesse sentido, é desejável 
a aproximação cada vez maior entre o poder público e a sociedade 
civil organizada, de modo que ambos trabalhem em conjunto, de 
forma a aprimorar as políticas públicas do município. A atuação da 
sociedade civil frente aos espaços de participação e de decisão 
sobre as políticas municipais, como os conselhos, é de extrema 
importância para que construamos uma sociedade menos desigual, 
mais participativa e democrática.

10 Em agosto de 2013, a Prefeitura Municipal encaminhou, à Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei 243/13, que institui o Fórum Permanente dos Conselhos no Município de Piracicaba (FOPEC) e disciplina sua organização e seu 
funcionamento.
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ANEXO - LISTA DOS CONSELHOS PESQUISADOS E 
RESPECTIVAS LEIS CONSULTADAS5.

•	 Conselho	MuniCipal	de	esportes,	lazer	e	atividades	Motoras
 Lei nº 7045 de 24 de junho de 2011
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	CiênCia	e	teCnologia	de	piraCiCaba
 Lei nº. 4.918 de 05 de Dezembro de 2000

•	 Conselho	MuniCipal	de	expansão	e	desenvolviMento	
 INDUSTRIAL E COMERCIAL
 Lei nº 4029 de 28 de dezembro de 1995
 
•	 Conselho	de	defesa	do	patriMônio	Cultural	de	piraCiCaba
 Lei Complementar nº 171 de 13 de abril de 2005
 
•	 Conselho	do	orçaMento	partiCipativo
 Lei nº 5132 de 15 de maio de 2002
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	Cultura
 Lei nº 5418 de 14 de maio de 2004
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	defesa	do	Meio	aMbiente
 Lei Complementar nº 251 de 12 de abril de 2010
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	eduCação
 Lei nº 5684 de 05 de janeiro de 2006
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	desenvolviMento	rural
 Lei nº 6957 de 22 dezembro de 2010

•	 Conselho	da	Cidade
 Lei Complementar nº 186 de 10 de outubro de 2006
 
•	 Conselho	MuniCipal	do	turisMo
 Lei nº 6943 de 09 de dezembro de 2010
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	assistênCia	soCial
 Lei nº 6.246 de 03 de junho de 2008
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	proteção,	direitos	e	desenvolviMento	
 DA PESSOA COM DEFICIêNCIA
 Lei nº 6246 de 03 de junho de 2008
 
•	 Conselho	MuniCipal	sobre	ÁlCool	e	outras	drogas
 Lei Complementar nº 221 de 18 de agosto de 2008
 
•	 Conselho	MuniCipal	do	idoso
 Lei nº 6246 de 03 de junho de 2008
 
•	 Conselho	MuniCipal	de	saúde
 Lei Complementar nº 221, de 18 de Agosto de 2008.
 
•	 Conselho	MuniCipal	dos	direitos	da	Criança	e	do	adolesCente
 Lei nº 6.246 de 03 de junho de 2008
 
•	 CoMissão	MuniCipal	de	eMprego
 Decreto nº 7293 de 03 de julho de 1996
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