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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL NORTE I - Centro Comunitário Jardim Primavera  
Rua Cecílio Elias, n° 07 – Jardim Primavera.  

Foi realizada no dia 19 de Maio de dois mil e quatorze com inicio as 19h00, reunião plenária norte I, 
no local acima descrito, conforme calendário de 2014 deliberado pelo conselho municipal do 
orçamento participativo em Janeiro. Na chegada dos respectivos participantes moradores para 
participarem da reunião plenária os mesmos procederam a preenchimento de lista de presença. Com 
apoio e coordenação dos representantes da Secretaria Municipal de Governo - sendo manifestado 
agradecimento à coordenação e diretores do Centro Comunitário pela recepção apoio e secção do 
local para realização desta plenária, e aos presentes pela participação. Na sequência dos trabalhos foi 
realizada leitura do documento encaminhado aos moradores e entidades civil com as instruções e 
organização dos trabalhos e da forma de participação na plenária regional, e bem como, objetivo da 
presente reunião plenária. Após foi feito uma breve apresentação de todos os moradores e 
participantes, onde os mesmo procederam informando: nome, bairro que residem, entidade que 
representam, entre outras informações que acharam importantes. Na sequência foi aberto à palavra 
aos participantes para leitura dos documentos que contém das demandas de seu bairro ou região. 
Também no momento da leitura os moradores puderam dar maiores informações e até mesmo 
complementar a reivindicação. Terminada a leitura os representantes entregam uma via do 
documento à coordenação para registros/planilhamento das demandas apresentada é no caso de 
complementação e inclusão, é reforçado aos representantes que devem proceder encaminhando em 
até 05 (cinco) dias uteis documento (carta ou e-mail) a secretaria municipal de governo para ocorra 
o lançamento / planilhamento das demandas. Finalizando os trabalhos é feito manifestação de 
agradecimento e enceramento da reunião plenário.  

Relação dos participantes em ordem de assinatura em lista de presença preenchida no ato da 
respectiva plenária regional Norte I. 

LISTA DE PRESENÇA 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Teresa Figueiredo Miller – Associação – Santa Rosa/Ipês 

2. Benedito Miller – Associação – Santa Rosa / Ipês 

3. Marta Maria Lopes Rezende – Associação – Santa Rosa / Ipês 

4. Marli Ap. Tobaldini Camolesi – Associação – Santa Rosa / Ipês 

5. Maria da Conceição Pimentel – Associação – Santa Rosa / Ipês 

6. Abraão Aparecido Silvestre – Associação – Parque São Jorge 

7. Fernando Benedito – Associação – Parque São Jorge 

8. Antônio Carlos Deluzzi – Conselho Local Saúde – Parque São Jorge 
9. Ricardo Conceição Amaral – Associação – São Rosa / Ipês 

10. José Luiz Teodoro – Associação – Santa Rosa / Ipês 

11. Junior César Joaquim – Associação - Vila Fátima 

12. Solange Antonelli – Associação – Vila Fátima  

13. Maria Ap. Lana Napoli – Moradora – Jardim Diamante 
14. Erique A. Everaldo – Associação – Vila Industrial 

15. Cleusa Maria Leite Everaldo – Associação – Vila Industrial 

16. Edivaldo Alcarde – Associação – Vila Industrial 

17. Maria Terezinha Alcarde Everaldo – Associação – Vila Industrial 

18. José Augusti – Associação – Jardim Primavera 
19. Vitor Salvador Pexe – Comissão de Moradores – Jardim Gilda  

20. Edison Higino Lucas Sartori – Associação – Altos do Piracicaba 

21. Eliane Rodrigues Ananias – Comissão de Saúde – Mario Dedini 

22. Kátia Maria Paschoalini – APAE – Mario Dedini 

23. Maria do Socorro C. Barros – Associação de Deficientes – Jardim Gilda 
24. Antônio Celso Alleoni – Associação – Parque São Jorge 

25. Rosangela Ap. Agostini – Moradora – Mario Dedini 
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26. Jorge Alexandre da Silva – Morador – Bosques do Lenheiro 

27. Eliana da Penha Silveira – Assessora – Vila Fátima 

28. Benedito Santin – Morador – Vila Fátima 

29. José Francisco dos Santos – Associação – Jardim Primavera 

30. Dagmar Correr Schiavi – Equipe Coordenação - SMG  

Eu, Dorival José Maistro – coordenador / facilitador da plenária representante da Secretaria 
Municipal de Governo transcrevi memoria técnica da reunião. 

 

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL NORTE II - CENTRO CULTURAL HUGO PEDRO CARRADORE  

 Rua Nicolau Zem, s/n° – Santa Terezinha.  

Foi realizada no dia 20 de Maio de dois mil e quatorze com inicio as 19h00, reunião plenária Norte II, 
no local acima descrito, conforme calendário de 2014 deliberado pelo conselho municipal do 
orçamento participativo em Janeiro. Na chegada dos respectivos participantes moradores para 
participarem da reunião plenária os mesmos procederam a preenchimento de lista de presença. Com 
apoio e coordenação dos representantes da Secretaria Municipal de Governo - sendo manifestado 
agradecimento à coordenação e equipe Centro Cultura Nhô Serra pela recepção apoio e secção do 
local para realização desta plenária, e aos presentes pela participação. Na sequência dos trabalhos foi 
realizada leitura do documento encaminhado aos moradores e entidades civil com as instruções e 
organização dos trabalhos e da forma de participação na plenária regional, e bem como, objetivo da 
presente reunião plenária. Após foi feito uma breve apresentação de todos os moradores e 
participantes, onde os mesmo procederam informando: nome, bairro que residem, entidade que 
representam, entre outras informações que acharam importantes. Na sequência foi aberto à palavra 
aos participantes para leitura dos documentos que contém das demandas de seu bairro ou região. 
Também no momento da leitura os moradores puderam dar maiores informações e até mesmo 
complementar a reivindicação. Terminada a leitura os representantes entregam uma via do 
documento à coordenação para registros/planilhamento das demandas apresentada é no caso de 
complementação e inclusão, é reforçado aos representantes que devem proceder encaminhando em 
até 05 (cinco) dias uteis documento (carta ou e-mail) a secretaria municipal de governo para ocorra 
o lançamento / planilhamento das demandas. Finalizando os trabalhos é feito manifestação de 
agradecimento e enceramento da reunião plenário.  

Relação dos participantes em ordem de assinatura em lista de presença preenchida no ato da 
respectiva plenária regional Norte II. 

 

LISTA DE PRESENÇA 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Antônio Cesário Longatto – Associação – Santa Terezinha 

2. Orlando Feltre – Morador – Santa Terezinha 

3. Laerte Mellotto – Morador – Santa Terezinha 

4. Wellington Cardoso de Camargo – Associação – Jardim Javari 

5. Gilberto Venâncio – Associação – Jardim Javari 

6. Emerson Marcelo Vieira – Morador – Jardim Castor 

7. José Gomes – Associação – Parque Orlanda 

8. Benedita Maria da Costa Silva – Morador – Jardim Maria Helena 

9. Anilton Rissato – Comissão Saúde – Parque Orlanda 

10. Manoel Novaes – Associação – Vila Sônia 

11. José Luis Correa – Centro Cultural – Santa Terezinha 

12. Dagmar Correr Schiavi – Equipe Coordenação – SMG.  

Eu, Dorival José Maistro – coordenador / facilitador da plenária representante da Secretaria 
Municipal de Governo transcrevi memoria técnica da reunião. 


