
CONGRESSO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 
RELATÓRIO MEMÓRIA TÉCNICA REGIÃO NORTE 

 

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 norte (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 norte 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 25 votos a 

demanda de ordem n° 132 - Construir uma UPA 24 horas atender macro Região Vila Industrial 

desafogando Vila Sônia e Vila Rezende; - (2ª) com 15 votos a demanda de ordem n° 96 – 

Ampliação com construção de uma nova sala do PSF e Retorno UBS Vila Fátima; - (3ª) com 15 

votos a demanda de ordem n° 70 – Construir praça de lazer área Rua Rifânia com aparelhos de 

ginástica, brinquedos, campo social, pista de caminhada, skate, mesas de jogos, bancos e outros, 

pedido e projeto já há 5 anos; - (4ª) com 11 votos a demanda de ordem n° 44 – Construção de 

ligando região do Bairro Mário Dedini, Vila Rios e IAA; e, - (5ª) com 11 votos a demanda de 

ordem n° 89 – Colocação de câmera de monitoramento acessos de entrada e saídas do bairro 

Santa Rosa e Adjacências (03 acessos). Na segunda fase do congresso Eleições dos novos 

representantes da sociedade civil da Região Norte o resultado apresenta-se na seguinte lista de 

classificação foi: - (1ª) Sr. Vitor Salvador Peixe (bairro Gilda); (2ª) Sra. Marta Maria Lopes Rezende 

(bairro Santa Rosa); (3°) Sr. Maria Aparecida Lana Napoli (bairro Jd. Diamante); (4º) Sr. Emerson 

Marcelo Vieira. Diante aos trabalhos realizados a coordenação geral de posse das informações 

relatada pela coordenação do grupo norte procedeu à leitura na plenária geral do congresso dos 

resultados conforme acima transcritos.  

Relação dos participantes do congresso região norte: Solange Antonelli, Maria Ap. Lana Napoli, 

Eliana da Penha Silveira, Olga de Andrade Rafael, Benedito Santin, Benedito Miller, José Luís 

Teodoro, Marta Maria Lopes Rezende, Marli Ap. Tolbaldini Camolesi, Maria da Conceição 

Pimentel, Marlene M. Colaço Barbosa, Erenita Bueno da Silva Galne, Rosangela Aparecida 

Agostini, Sônia M. B. Carneiro, Vitor Salvador Peixe, Maria Ap. Bueno Vitti, Jackson do 

Nascimento Santiago, Edivaldo ALcarde, Erique Alcarde Everaldo, Cleusa Maria Leite Everaldo, 

Maria Terezinha Alcarde Everaldo, Iraci Ronda, Emerson Marcelo Vieira, Francisco Almeida do 

Nascimento.   

Coordenaram os trabalhos da região norte: Maria do Espirito Santo e José Rivadavia Salvador.  

Conselheiros do Orçamento Participativo presentes: Jackson do Nascimento Santiago 

Total de participantes da região norte: 26 munícipes. 

Relator memória técnica região norte: Dorival José Maistro. 

  


