CONGRESSO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014
RELATÓRIO MEMÓRIA TÉCNICA REGIÃO RURAL
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 rural (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
rural 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 15 votos a demanda de ordem n° 64
– Asfalto na PIR 013L (estrada municipal – Santa Izabel); - (2ª) com 12 votos a demanda de
ordem n° 68 – Construção de rotatória na entrada do Parque Peória; - (3ª) com 06 votos a
demanda de ordem n° 23 – Recapeamento de toda a extensão SP 135 que liga Piracicaba a Tupi e
no trecho do Jd. Bartira ao Tupi construção de calçada; - (4ª) com 05 votos a demanda de ordem
n° 35 – Revitalização, reforma e manutenção da área de lazer (pista de caminhada, campo de
futebol e implantação de academia ao ar livre) – Santa Olímpia; - (5ª) com 04 votos a demanda
de ordem n° 45 – Construção de cobertura na entrada e manutenção da unidade Básica de Saúde
de Santana. Na segunda fase do congresso Eleições dos novos representantes da sociedade civil
da Região Rural o resultado apresenta-se na seguinte lista de classificação foi: - (1ª) Sr. Carlos
José Marco da Silva (bairro Santa Izabel); - (2ª) Sra. Ana Clara Degaspary Stenico (bairro Santa
Olímpia); - (3°) Sra. Simone Rodrigues Dias Aoyagi (bairro Santa Izabel); - (4º) Sra. Maria Rosana
Mandro Cassieri (bairro Serrote); - (5º) Sr. Waldemar da Silva (bairro Parque Peória). Diante aos
trabalhos realizados a coordenação geral de posse das informações relatada pela coordenação
do grupo rural procedeu à leitura na plenária geral do congresso dos resultados conforme acima
transcritos.
Relação dos participantes do congresso região rural: João Batista Diehl, Luciano de Jesus
Fonseca, Noel Vilhalva Ferreira, Osvaldino Pereira da Silva, João Matias Jacundino, Simone
Rodrigues Dias Aoyagi, Waldemar da Silva, Antônio Sabino, Cícero de Carvalho Sabino, Antônio
Martins de Santana, Maria Rosana Mandro Cassieri, Edson Rui Degaspari, Ana lara Degaspari
Stenico, Guido Negri, Jacob Alcides Bortoletto, Nancy Ferruzzi Thame, José Carlos Sabino,
Aparecida J. P. Camargo, Jaqueline Altomani da Silva, Orlando Correr e Diogo Vitti,

Coordenaram os trabalhos da região rural: Francisco Ernesto Guastalli e Carlos José Marco da
Silva
Conselheiros do Orçamento Participativo presentes: Carlos José Marco da Silva
Total de participantes região Rural: 22 munícipes.
Relator memória técnica região Rural: Dorival José Maistro.

