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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL CENTRO I  

Centro Comunitário da Vila Rezende, situado Av. Osvaldo Cruz, n° 326 – Nhô Quim.  

Foi realizado no dia 27 de Abril de dois mil e quinze, reunião plenária centro I, com inicio às 
19h00, no local acima descrito, conforme calendário de 2015 deliberado pelo conselho municipal 
do orçamento participativo em Janeiro. Iniciando a reunião plenária foi solicitado aos presentes 
preenchimento de lista de presença que, contém informações do participante e torna-o integrante 
do cadastro do orçamento participativo.  A presente reunião contou com apoio e coordenação dos 
trabalhos pelos funcionários representantes da Administração Municipal da Secretaria Municipal 
de Governo, manifestando a todos o agradecimento pela presença, participação, à presidência e 
diretores do Centro Comunitário pela recepção apoio e secção do prédio para realização da 
plenária. Solicita aos presentes breve apresentação manifestando nome, bairro, ou entidade que 
esta representando ou entre outras informações que achar importante. Na sequência dos 
trabalhos foi realizada informações sobre convocação da plenária, onde a administração 
municipal através da secretária municipal de governo efetuou e distribuiu material de divulgação, 
sendo: cartaz; convite com disposições gerais (instruções de participação); carta convite 
informando os bairros de abrangência região e sub-região centro. Informando que para 
participação nas plenárias regionais centro I e II foi emitido um total de 138 convites entregue nas 
residências.   Exposto também que neste ano o orçamento participativo tem que indicar quadro 
membros titulares e quadro suplente para compor o conselho municipal de cultura, os candidatos 
tem que estar trabalhando com cultura no seu bairro, porém ainda não temos a data que ocorrerá 
a eleição e, que assim que obtermos as instruções do conselho municipal da cultura e deliberações 
do conselho orçamento participativo comunicaremos as lideranças para participar do processo. 
Feito estas explanação das instruções e organização dos trabalhos e da forma de participação na 
plenária regional e informes na presente reunião plenária, foi aberto à palavra aos participantes 
para leitura dos documentos que contém as demandas de seu bairro ou região, os quais também 
no momento da leitura puderam dar maiores informações e até mesmo esclarecimentos 
complementares da reivindicação. Os expositores quando de sua leitura cobraram a falta de 
atenção (respostas) por parte do executivo quanto às demandas elencadas nos congressos de 
2013 e 2014, e por isso, estão novamente reapresentando-as nas plenárias, falando ainda que 
muitas já foram solicitadas em datas anteriores e pela falta de resposta vem ocorrendo a 
desmotivação da comunidade em participar.  Terminada o processo de leituras os representantes 
entregaram uma via do documento à coordenação para registros/planilhamento das demandas 
apresentada é no caso de complementação e inclusão, foi reforçado aos participantes que o 
mesmo devem proceder encaminhando em até 05 (cinco) dias uteis documento (carta ou e-mail) 
a secretaria municipal de governo para ocorra efetivação do lançamento das demandas em 
planilha. Reforçado aos participantes que o congresso do orçamento participativo este ano 
ocorrerá no dia dezoito de julho na prefeitura das 08h30 as 13h00, assim sendo importante a 
presença dos participantes desta reunião, pois no congresso é que ocorrerá a priorização as 
demandas, porém toda orientação do congresso serão encaminhadas em breve. Finalizando os 
trabalhos foi feito manifestação de agradecimento e nada mais a ser tratado à coordenação deu 
por encerrado os trabalhos da reunião plenária. 

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

LISTA DE PRESENÇA dia 27/04 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Magali M. Sabbadin silva – Morador – Jardim Monumento – Pastoral da Saúde. 

2. Maria Regina Moel de Lima – Moradora – Algodoal – Pastoral da Saúde. 

3. Vania Ribeiro Crespo – Moradora – Algodoal – Pastoral da Saúde. 

4. Gracia Maria Corrêa Nepomuceno – Moradora – Nova Piracicaba – APAP 

5. Nelson Nepomuceno – Morador – Nova Piracicaba  

6. Eliete da Silva Santos Almeida – Moradora – Jardim Monumento  
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7. Antônio Carlos Garcia – Morador – Vila Rezende – Orquestra Sinfônica 

8. João Marcos de Almeida – Morador – Jardim Monumento – Professor/Maestro Música 

9. Bento Moçambique de Moraes Neto – Morador - Vila Rezende  

10. Inez Machado de Lima – Moradora – Nova Piracicaba – Conselho Municipal da Saúde 

11. Ana Paula de Campos – Moradora – Vila Rezende – Comissão Local de Saúde 

12. Eliana da Penha Silveira – Moradora – Vila Fátima – Gabinete Vereador (região norte) 

13. Tadeu Aparecido Ramiro – Morador – Algodoal - Centro Comunitário Vila Rezende 

14. Alzira Rodrigues Novaes – Morador – Vila Rezende – C. Comunitário Vila Rezende 

15. Tereza Cristina Dip Rossi de Blasco – Moradora – São Judas – Conselho M. de Cultura 

16. Talita Schiavon de Castro – Moradora – São Dimas – Conselho M. de Cultura 

17. Zenaide G. Buglioli – Moradora – Vila Rezende 

18. Adailton José Romamo – Morador – Vila Rezende – Centro Comunitário Vila Rezende 

19. Doracy Piva Davanzo – Moradora – São Luiz – Centro Comunitário Vila Rezende 

20. Fabiano Bertin – Equipe Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

21. Maria Bombo D’Amico – Moradora – Vila Rezende – Cons. M. Orçamento Participativo.  

22. Osmar Lopes – Morador – Vila Rezende – Centro Comunitário Vila Rezende 

23. Pedro Rocha – Equipe de Coordenação - SMG 

24. Francisca Gonçalves da Silva – Moradora - Algodoal – U.B.S. 

25. Dagmar Correr Schiavi – Equipe de Coordenação - SMG 

Eu, Dorival José Maistro – coordenador/organizador da plenária representante da 
Secretaria Municipal de Governo colhi e transcrevi á presente ata memoria técnica das 
reuniões. 

============================================================== 

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL CENTRO II 

Prefeitura Municipal de Piracicaba – Centro de Qualificação Permanente  

 Situado à Rua Cap. Antônio Corrêa Barbosa, n°2233 – Centro.  

Foi realizado no dia 28 de Abril de dois mil e quinze, reunião plenária centro II, com inicio às 
19h00, no local acima descrito, conforme calendário de 2015 deliberado pelo conselho municipal 
do orçamento participativo em Janeiro. Iniciando a reunião plenária foi solicitado aos presentes 
preenchimento de lista de presença que, contém informações do participante e torna-o integrante 
do cadastro do orçamento participativo.  A presente reunião contou com apoio e coordenação dos 
trabalhos pelos funcionários representantes da Administração Municipal da Secretaria Municipal 
de Governo, manifestando a todos o agradecimento pela presença, participação. Foi solicitada aos 
presentes uma breve apresentação manifestando nome, bairro, ou entidade que esta 
representando ou entre outras informações que achar importante. Na sequência dos trabalhos foi 
realizada informações sobre convocação da plenária, onde a administração municipal através da 
secretária municipal de governo efetuou e distribuiu material de divulgação, sendo: cartaz; 
convite com disposições gerais (instruções de participação); carta convite informando os bairros 
de abrangência região e sub-região centro. Informando que para participação nas plenárias 
regionais centro I e II foi emitido um total de 138 convites entregue nas residências.   Exposto 
também que neste ano o orçamento participativo tem que indicar quadro membros titulares e 
quadro suplente para compor o conselho municipal de cultura, os candidatos tem que estar 
trabalhando com cultura no seu bairro, porém ainda não temos a data que ocorrerá a eleição e, 
que assim que obtermos as instruções do conselho municipal da cultura e deliberações do 
conselho orçamento participativo comunicaremos as lideranças para participar do processo. Feito 
estas explanação das instruções e organização dos trabalhos e da forma de participação na 
plenária regional e informes na presente reunião plenária, foi aberto à palavra aos participantes 
para leitura dos documentos que contém as demandas de seu bairro ou região, os quais também 
no momento da leitura puderam dar maiores informações e até mesmo esclarecimentos 
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complementares da reivindicação. Terminada o processo de leituras os representantes 
entregaram uma via do documento à coordenação para registros/planilhamento das demandas 
apresentada é no caso de complementação e inclusão, foi reforçado aos participantes que o 
mesmo devem proceder encaminhando em até 05 (cinco) dias uteis documento (carta ou e-mail) 
a secretaria municipal de governo para ocorra efetivação do lançamento das demandas em 
planilha. Reforçado aos participantes que o congresso do orçamento participativo este ano 
ocorrerá no dia dezoito de julho na prefeitura das 08h30 as 13h00, assim sendo importante a 
presença dos participantes desta reunião, pois no congresso é que ocorrerá a priorização as 
demandas, porém toda orientação do congresso serão encaminhadas em breve. Finalizando os 
trabalhos foi feito manifestação de agradecimento e nada mais a ser tratado à coordenação deu 
por encerrado os trabalhos da reunião plenária.  

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

LISTA DE PRESENÇA dia 28/04 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Antônio Roberto da Cruz – Morador – Vila Independência (participou plenária leste). 

2. Eduardo Borges de Araujo – Morador – Bairro dos Alemães – Pinacoteca 

3. José Carlos de Moura – Morador – Nova América – OPS/FEALQ  

4. Evoneo Berti Filho – Morador – São Judas – OSP 

5. Rogerio Goularte Moura Gomes de Oliveira – Morador – Água Branca  

6. Magno Peres Rodrigues – Morador – Centro – Associação Moradores 

7. Daniela Aparecida Mestre Moura – Moradora – Jupiá  

8. Mariana Barbosa da Silva – Moradora – Jupiá  

9. Richard David Leite – Morador – Jupiá  

10. Jussara Cristiane Barbosa da Silva – Moradora – Jupiá 

11. Dulce Helena Barbosa da Silva – Moradora – Jupiá 

12. Airton Corioca Junior – Morador – Centro 

13. Maria Aparecida Gobeth Delfini – Moradora – Centro - APAP                           

14. Maria Ap. de Jesus Reicher Santillo – Moradora – Vila Rezende - AEAP               

15.  Pedro Antônio Zagatto – Morador – Nova Piracicaba – APAP 

16. Vera Lúcia Caprioli Gutierrez – Moradora – Jardim Elite – APAP 

17. Maicon Michel Barbosa das Scarabel – Morador – Jupiá                                              

18. Silvana Gabriel de Souza – Moradora – Jupiá 

19. Arlete Brito – Moradora – Jardim Elite – APAP 

20. Odair Jorge Demarchi – Morador – Centro 

21. Magda Trevelin – Moradora – Monte Alegre – APAP/ATHELIE JOANINHA 

22. Tarciso de Barros Lorena – Morador - São Dimas  

23.  Marcia Aparecida Rocha – Moradora – Centro 

24. Pedro Rocha - Equipe de Coordenação - SMG                    

25. Eliana Aparecida Domingues – Moradora – Centro 

26. Dagmar Correr Schiavi – Equipe de Coordenação – SMG. 

Eu, Dorival José Maistro, apoiado pela Sra. Dagmar Correr Schiavi que coordenou a 
plenária representando a Secretaria Municipal de Governo, transcrevi á presente ata 
memoria técnica das reuniões. 

 

 


