CONGRESSO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014
RELATÓRIO MEMÓRIA TÉCNICA REGIÃO SUL
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 sul (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
sul 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 09 votos a demanda de ordem n° 47
– Construção de praça de esportes radicais pista de skate área (Praça Rua Jaçanan A. Guerrini x
Dona Idalina – bairro Paulicéia); - (2ª) com 08 votos a demanda de ordem n° 03 – Construção de
UBS Água Branca; - (3ª) com 07 votos a demanda de ordem n° 13 – Reforma do posto de saúde
(CRAB) ou construção de novo prédio em área institucional de 1.100 m2, localizada na Rua Carlos
Wingeter x Paulo Brunhs x Camine Testa e José Vicente Pereira (bairro Caxambu); - (4ª) com 06
votos a demanda de ordem n° 25 – Implantar nas praças dos Bairros N. América e Jd. Elite
academias de ginásticas sendo: na Av. Alberto V. Sachs com a Rua Paulo Ferreira de Camargo
e/ou com Av. Antônio Fazanaro e /ou com Rua Jaques de Andrade; e, - (5ª) com 05 votos a
demandas de ordem n° 52 – Instalação de centro de informática na comunidade e sala de
Telecentro (CED) – bairro Nova América. Na segunda fase do congresso Eleições dos novos
representantes da sociedade civil da Região Sul o resultado apresenta-se na seguinte lista de
votação: (1ª) Sr. Ubirajaras C. de Barros Sabino (Bairro Paulicéia); (2ª) Sr. Carlos Fernando Vieira
da Costa (Bairro Nova América); (3°) Sra. Cleuza Maria Adão Aguiar (Bairro Pq. Dos Eucaliptos);
(4º) Igor A. Serra (bairro Paulicéia); (5º) Sr. Augusto Fernando Rodrigues de Castro (Bairro Serra
Verde); e (6º) Sr. Isaac Roston Junior (Bairro Astúrias). Diante aos trabalhos realizados a
coordenação geral de posse das informações relatada pela coordenação do grupo sul procedeu à
leitura na plenária geral do congresso dos resultados conforme acima transcritos.
Relação dos participantes do congresso região sul: Cleuza Maria Adão Aguiar, Carlos Fernando
Vieira da Costa, Issac Roston Junior, Augusto Fernando Rodrigues de Castro, Paulo Roberto
Costa, Roberto Valarini, Daniel Fleury, Ubirajara C. de Barros Sabino, Igor A. Serra, Neiva
Aparecida P. Berto e Adilson Moraes e Vicente Souza
Coordenaram os trabalhos da região sul: Sr. Pedro Vinícius Gomes de Freitas
Conselheiros do Orçamento Participativo presentes: Cleuza Maria Adão Aguiar, Carlos Fernando
Vieira da Costa
Total de participantes da região sul: 12 munícipes.
Relator memória técnica região sul: Dorival José Maistro.

