
CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – COMOP 
PLENARIA REGIONAL CALENDARIO 2014 

 

SMG OP – MAISTRO  

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL I 

CRAS - Centro Referencia de Assistência Social Jardim São Paulo  

Rua Prof. Felinto de Brito, n° 366 – Jardim São Paulo.  

Foi realizada no dia 07 de Abril de dois mil e quatorze com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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 equipe do CRAS Jardim São Paulo 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 Sul I. 

 

LISTA DE PRESENÇA 
 

Nome – Entidade/Bairro 

 

1. Katia Maria da Silva – Moradora – Tatuapé I  

2. Debora C. C. de Angelis – Coordenadora CRAS - SEMDES 

3. Júlio Cesar de Moraes Campos – Associação – Jardim Esplanada 

4. Carlos Fernando Vieira da Costa – Associação – Nova América/Jd. Elite 

5. Cleusa Maria A. Aguiar – Associação - Parque dos Eucaliptos 

6. Igor A. Serra – Casa Hip Hop – Paulicéia 

7. Adilson Benedito de Moraes – Casa Hip Hop – Paulicéia 

8. Valeriano Nunes Pereira – Associação – Jardim Paraiso / Morada do Sol 

9. Ubirajara C. de Barros Sabino – Casa Hip Hop – Paulicéia 

10. Pedro Rocha – Assessor Gabinete – SMG.  

11. Dagmar Correr Schiavi – Representantes – SMG 

 

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



CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – COMOP 
PLENARIA REGIONAL CALENDARIO 2014 

 

SMG OP – MAISTRO  

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL II - Centro Cultural Nhô Serra  

Rua Antônio Ferraz de Arruda, n° 409 – Parque 1° Maio.  

Foi realizada no dia 08 de Abril de dois mil e quatorze com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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 Sul II. 

LISTA DE PRESENÇA 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Ivair José Puerta – Morador – Bosque Água Branca 

2. Rejane Ribeiro Pedrozo – Moradora – Pq. 1° de Maio 

3. João Liberato da Silva Filho – Associação – Pq. 1° de Maio 

4. Augusto Fernando Rodrigues de Castro – Associação – Serra Verde 

5. Maria Francisca Dias Machado – Moradora – Jardim Oriente 

6. Paulo Mina – Associação – Pq. 1° de Maio 

7. Alice Renata Grizotto Ruiz – Associação – Pq. Água Branca 

8. Edna Petri Bizan – Associação – Pq. Água Branca 

9. Rosangela C. S. Callegaro – Associação – Pq. Água Branca 

10. Celina Danelon Silva – Associação – Pq. Água Branca 

11. Maria Aparecida Silveira – Associação – Pq. Água Branca 

12. Paulo Roberto Costa – Associação – Jardim Caxambu 

13. Isaac Jorge Roston Junior – Associação – Jardim Astúrias 

14. Roberto Valarini – Morador – Jardim Elite 

15. Cleuza Aparecida Teixeira Ribeiro – Associação – Pq. Água Branca 

16. Carlos Fernando Vieira da Costa – Morador – Nova América/Jd. Elite 

17. Manoel Martin Rodrigues – Morador – Pq. Água Branca  

18. Daniel Fleury – Morador – Higienópolis 

19. Dagmar Correr Schiavi – Representantes – SMG 

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


