
CONGRESSO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 
RELATÓRIO MEMÓRIA TÉCNICA REGIÃO CENTRO 

 

No dia 12 de julho, com início às 08h30 e término às 13h30, no prédio da Prefeitura Municipal de 

Piracicaba o ocorreu o Congresso Municipal do Orçamento Participativo, após abertura e leitura 

das instruções gerais os participantes representantes da sociedade civil moradores dos bairros da 

região centro (lista de presença abaixo), foram deslocado para sala própria para trabalho em 

grupo onde procederam às atividades de: 1 - Processo de Priorização de 05 (cinco) demandas da 

região centro apresentadas nas plenárias regionais de 2013 e 2014; 2 - Eleições dos 

representantes da sociedade civil na composição do conselho municipal do orçamento 

participativo gestão setembro de 2014 a setembro de 2015. Assim em atendimento a primeira 

parte do congresso os participantes priorizaram as seguintes demandas: - (1ª) com 05 votos a 

demanda de ordem n° 26 – Implantar piso no bolsão de estacionamento ao lado do Campo do 

União Porto; - (2ª) com 05 votos a demanda de ordem n° 47 - Instalação de duas unidade de 

saúde - PSF nas imediações da:  Rua do Porto e Terminal Central, porém ficando priorizada PSF 

na Rua do Porto (visto a demanda ordem 39 que foi 5ª classificada; - (3ª) com 04 votos a 

demanda de ordem n° 29 – Praça José Bonifácio – revitalização em seu aspecto paisagístico, 

incluído pelos participantes (incluindo a remoção dos pombos); - (4ª) com 03 votos a demanda 

de ordem n° 12 – implantar academia de ginástica na Praça Zago e Nhô Quim; e, - (5ª) com 03 

votos a demandas de ordem n° 39 – construir sede própria da UBS - Centro. Na segunda fase do 

congresso Eleições dos novos representantes da sociedade civil da Região Centro o resultado 

apresenta-se na seguinte lista de classificação foi: - (1ª) Sr. Magno Peres Rodrigues (bairro 

Centro); (2ª) Sra. Maria Bombo D’Amico (bairro Vila Rezende); e, (3°) Sra. Zenaide G. Buglioli 

(bairro Vila Rezende). Diante aos trabalhos realizados a coordenação geral de posse das 

informações relatada pela coordenação do grupo centro procedeu à leitura na plenária geral do 

congresso dos resultados conforme acima transcritos.  

Relação dos participantes do congresso região centro: Telma Aparecida da Silva Barros, Mafalda 

Pivetta Anhão, Magno Peres Rodrigues, Aracy Lovadini, Maria Bombo D’Amico, Antônio Roberto 

de Toledo Lopes, Sinésio Cursio, Zenaide G. Buglioli, Dante R. M. B. Oliveira e Washington Pereira 

Marciano. 

 

Coordenaram os trabalhos da região centro: Sr. Moisés Francisco Baldo Taglietta  

Conselheiros do Orçamento Participativo presentes:  

Total de participante da região Centro: 10 munícipes. 

Relator memória técnica região centro: Dorival José Maistro. 

  


