
CONGRESSO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014 
RELATÓRIO MEMÓRIA TÉCNICA REGIÃO OESTE 

 

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 oeste (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 oeste 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 em deliberações e acordo, como tinham 16 (dezesseis) 

participante com direito procederam à votação nas demandas priorizando-as na seguinte ordem: 

- (1ª) a demanda de ordem n° 28 – Construção de pontes lingando as Ruas Dino Corazza e Dona 

Anésia (Bairro Jaraguá/Planalto); - (2ª) a demanda de ordem n° 25 – Desapropriação de área para 

prolongamento da Rua Natan Mithelman até Rua Sebastião Aparecido Nunes e instalação de 

equipamentos comunitários e preservação ambiental (Jd. Planalto); - (3ª) a demanda de ordem 

n° 23 – Construção de praça espaço de frente ao centro social do planalto com jardinagem e 

paisagismo, calçamento, palco de arena fixo, iluminação e outras benfeitorias (Bairro Jd. 

Planalto); - (4ª) a demanda de ordem n° 33 – Projeto e execução de recuperação e revitalização 

ambiental do Ribeirão do Enxofre, limpeza, desassoreamento, recomposição de mata ciliar nativa 

em toda extensão e tratar o esgoto em 100% inclusive de suas sub bacias (Bairro Jd. Planalto e 

Adj.);  - (5ª) a demandas de ordem n° 69 – Academia ao ar livre próximo ao parque da Av. Jaú ou 

na Rua Carlos Brasilense Pinto (Jd. Tatuapé). Na segunda fase do congresso Eleições dos novos 

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

votação: (1ª) Sr. Luiz Vicente Alves da Silva (Bairro Jd. Planalto); (2ª) Sr. José Jonas Raymundo 

(Bairro Jd. Planalto); e (3°) Sra. Maria Vanuzia Lima dos Reis (Bairro Jd. Tatuapé). Diante aos 

trabalhos realizados a coordenação geral de posse das informações relatada pela coordenação 

do grupo oeste procedeu à leitura na plenária geral do congresso dos resultados conforme acima 

transcritos.  

Relação dos participantes do congresso região oeste: Bruno Sérgio de Oliveira, Antônio Roberto 

de T. Lopes, Maria Vanuzia Lima dos Reis, Ildefonso Domingos Teodoro, Henrique dos Santos, 

Maria Alvina Fonseca, Gervásio Lopes Lima, Luiz Vicente Alves da Silva, Armando Eduardo Furoni, 

Maria Ferrari Rosatti, Luiza G. Beccari, José Ribamar Nunes de Oliveira, Maria do Amparo Lino, 

Francisco Ap. Almeida Leite, Marlina Santos Lima, Marcia dos Santos, Maria de Jesus Cirelli, José 

Jonas Raymundo e Neusa de Paula Mello.  

Coordenaram os trabalhos da região oeste: Sra. Vanessa Menegon e Sr. Thiago Ribeiro. 

Conselheiros do Orçamento Participativo presentes: Luiz Vicente Alves da Silva e Maria Vanuzia 

Lima dos Reis 

Total de participantes da região Oeste: 19 munícipes. 

Relator memória técnica região oeste: Dorival José Maistro. 

  


