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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL LESTE I - Centro Comunitário Residencial Eldorado  

Av. Romeu Ítalo Ripoli, n° 620 – Res. Eldorado.  

Foi realizada no dia 13 de Abril de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária leste I, 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 que tornar-se parte 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. Após 
apresentação da coordenação dos trabalhos, foi solicita aos presentes breve apresentação 
manifestando nome, bairro, ou entidade que está 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 leste. 
Informando que para participação nas plenárias regionais leste I e II foi emitido um total de 193 
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 Leste I. 

LISTA DE PRESENÇA dia 13/Abril 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Maria José Ferreira – Moradora – Cecap I 

2. Deyse Falcão da Silva – Moradora – São Francisco – Associação 

3. Cleuza Piedade Andreza Fuentes – Moradora - São Francisco – Associação 

4. Darci Monteiro – Morador – Res. Eldorado 

5. Maria Luísa dos Santos – Moradora – Res. Eldorado 

6. Maria Izabel S. Carvalho – Moradora – Res. Eldorado 

7. Valéria Copis da Cruz – Moradora – Res. Eldorado – Comissão Local de Saúde 
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8. Adriana Casale Tofanetto – Moradora – Nova América 

9. Maria Aparecida da Silva Pinheiro – Moradora – Cecap – PSF Cecap                                                                                

10. Carlos Alberto Valério – Morador – Nova América 

11. Ana Lucia Spironello – Moradora – Res. Eldorado 

12. Pedro Rodrigues Malagueta - Morador – São Francisco 

13. Anna Jorge de Moraes Olegário – Moradora – Res. Eldorado                         

14. Geraldo Junior Suyeyassu – Morador – Jardim Brasília – Assessor Parlamentar                                              

15. José Ferreira Mattos – Morador – Res. Eldorado – Associação 

16. Raimunda Otaviano dos Santos – Moradora – Res. Eldorado – Associação 

17. Maria Elizéia Ap. Monteiro da Silva – Moradora – Pq. Taquaral – Conselho OP 

18. Adair de Jesus Rodrigues – Morador – São Francisco – Associação 

19. Fabricio Siqueira Costa – Morador – São Francisco 

20. Pedro Rocha – Equipe de Coordenação – SMG 

21. Maria Celeste da C. Ferreira – Moradora – Alvorada – Comissão Local Saúde 

22. Aparecida Donizetti Salvadio Lopes – Moradora – Itamaracá                  

23. Irani Estela de Lima – Moradora – Itamaracá  

24. Maria Aparecida Barbosa – Moradora – Res. Eldorado 

25. Felipe Rodrigues Malagueta – Morador – São Francisco 

26. Odimir Malagueta – Morador – São Francisco 

27. Eliana Aparecida Pereira – Moradora – Res. Eldorado I                                         

28. Edi de Oliveira – Moradora – Res. Eldorado II 

29. Irineu Barbosa – Morador – Res. Eldorado II 

30. Daniel Ferraz de Campos – Morador – Cecap I                                          

31. Dagmar Correr Schiavi – Equipe Coordenação - SMG 

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

 

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

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL LESTE II  

CRAS - Centro Referencia de Assistência Social Piracicamirim 

Rua São Thomaz de Aquino, n° 50 – Piracicamirim. 

Foi realizada no dia 14 de Abril de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária leste II, 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 que tornar-se parte 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 da equipe de coordenação do 
CRAS Piracicamirim pela recepção apoio e secção do prédio para realização da plenária. Após 
apresentação da coordenação dos trabalhos, foi solicita aos presentes breve apresentação 
manifestando nome, bairro, ou entidade que está 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 leste. 
Informando que para participação nas plenárias regionais leste I e II foi emitido um total de 193 
convites entregue nas residências.  Exposto também que neste ano o orçamento participativo tem 
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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 as 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 Leste II. 

LISTA DE PRESENÇA dia 14/Abril 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Antônio Roberto Cruz – Morador – Independência 

2. Elisabete Camolesi Rosignolo – Moradora – Jardim Ipanema – Associação  

3. Maria Nilsa Vidal Camolesi – Moradora – Jardim Ipanema – Associação 

4. Ana Maria Candido – Moradora – Jardim Ipanema – Associação 

5. Benedita Ap. Santos Hilário – Moradora – Jardim Ipanema – Associação 

6. Antônio Sebastião Hilário – Morador – Jardim Ipanema – Associação 

7. Juliana Domingues de Oliveira – Moradora – Res. Eldorado – Equipe SEMDES                                             

8. José Adão Marciano – Morador – Piracicamirim – Associação 

9. Geraldo Junior Suyeyassu – Morador – Jd. Brasília – Assessor Vereador 

10. Gilmar Tanno – Morador – Morumbi – Associação  

11. Ivete S. Rossini – Moradora – Jardim Aman 

12. Gilberto Rossini – Morador – Jardim Aman 

13. Maria Elizéia Ap. Monteiro da Silva – Moradora - Pq. Taquaral – Cons. OP. 

14. Milton Demori – Morador – Piracicamirim – ACAP 

15. Anselmo Figueiredo – Morador – Jardim Ipanema – Conselho Cultura 

16. Marcia Benedita de Moraes – Moradora – Vila Monteiro – Lusitano FC 

17. Ana Lucia Braz Bertoncello Sebastião – Moradora – Vila Monteiro – Zulu Nation Brasil 

18. Dagmar Correr Schiavi – Equipe Coordenação - SMG 

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


