
CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – COMOP 
PLENARIA REGIONAL CALENDARIO 2015 

 

SMG OP – MAISTRO  

Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL NORTE I  
CRAS - Centro Referencia de Assistência Social Mário Dedini 

Av. Luís Ralph Benatti, n°1.400 – Mário Dedini.  

Foi realizada no dia 18 de Maio de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária norte 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 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 aonde 
foi manifestando a todos o agradecimento pela presença, participação, à coordenação e equipe do 
CRAS Mário Dedini 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 norte. 
Informando que para participação nas plenárias regionais norte I e II foi emitido um total de 197 
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 ter algum trabalhando com a cultura e ter participado de uma 
plenária regional de 2014 / 2015, sendo ainda que a data que ocorrerá a eleição será no dia onze de 
junho no Museu Prudente de Moraes a partir das 19h00, assim para correta participação como 
candidato o mesmo deve fazer sua inscrição até dia quadro de junho, e para maiores informações, 
orientações verificar edital publicado no Diário Oficial dia 16 de maio, folha 02 e acompanhar 
também informações pela página do conselho municipal do orçamento participativo e da cultura. 
Feito estas explanação das instruções, organização dos trabalhos sobre a forma de participação na 
plenária regional e informes, 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 
oferecer maiores informações e esclarecimentos complementares sobre as reivindicação/demandas. 
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. Ao termino do 
processo de leitura os representantes entregaram uma via dos documentos a coordenação para 
registros/planilhamento das demandas apresentada é no caso de complementação, inclusão foi 
reforçado aos participantes que o mesmo devem proceder encaminhando de documento em até 05 
(cinco) dias uteis (carta ou e-mail) a secretaria municipal de governo para ocorra efetivação de 
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 Norte I. 

 

LISTA DE PRESENÇA dia 18/05 

 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Junior Cesar Joaquim – Morador – Vila Fátima – Associação 
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2. Edson Spolarik Marron – Morador – Vila Fátima  

3. Emerson Aparecido da Cruz - Morador – Vila Fátima 

4. José Carlos Licerre – Morador – Algodoal 

5. Kátia Maria Paschoalini – Moradora – Mário Dedini – CMS e COMDEF 

6. Antônio Celso Alleoni – Morador – Pq. São Jorge – Associação 

7. Maria de Lourdes Ribeiro Degaspari – Moradora – Mário Dedini – Pastoral da Criança 
8. Eliane Ap. M. Rodrigues Ananias – Moradora – Mário Dedini – Comissão Local Saúde 

9. Cristiane A. Santos Alves – Moradora – Mário Dedini 

10. Antônio Aparecido Reame – Morador – Vila Fátima – Associação 

11. Maria Helena Bono Reame – Moradora – Vila Fátima – Associação 

12.  Cícera Luiza da Conceição Pereira – Moradora – Jd. Diamante 
13. Marli Aparecida Tolbaldini Camolesi – Moradora – Santa Rosa – Associação 

14. Vitor Salvador Pexe - Morador – Jd. Gilda 

15. Maria Paiva – Moradora – Bosques do Lenheiro  

16. Maria da Conceição Pimentel – Moradora – Santa Rosa 

17. Maria Aparecida Novello – Moradora – Santa Rosa 
18. Cléa Braga Ferreira Moreira – Moradora – Sta. Rosa / Ipês 

19. Reginaldo Antônio Stocco – Morador – Mário Dedini – Associação 

20. Rita de Cassia Biran – Moradora – Altos do Piracicaba – Associação 

21. Silvana Ap. M. G. Grandis – Moradora - Mário Dedini – Associação. 

22. Maria Rosana Diniz Lacerda – Moradora – Mário Dedini – Associação 
23. José Henrique Alves – Morador – Mário Dedini - Associação 

24. Sônia Maria Bueno Carreiro – Moradora – Mário Dedini – Associação 

25. Rosmir Abílio Gomes – Morador – Mário Dedini 

26. Fernando Benedito – Morador – Pq. São Jorge – Associação 

27. Eliana da Penha Silveira – Moradora – Vila Fátima – Assessora Vereador 
28. Luciana Beatriz de Araújo – Moradora – Jd. Gilda 

29. Thais Beatriz da Silva – Moradora – Jd. Gilda 

30. Flávia Fernanda C. Modolo Esteves Baptista – E.E. Jd. Gilda 

31. Marta Maria Lopes Rezende – Moradora – Sta. Rosa / Ipês – Associação 

32. Dirceu Marcondes Rezende – Morador – Sta. Rosa /Ipês  

33. José Luís Teodoro - Morador - Santa Rosa – Associação 

34. Benedito Miller – Morador – Sta. Rosa /Ipês – Associação 

35. Valdir Diogo Vaz – Morador – Vila Monteiro – Assessor Vereador 

36. Jorge Alexandre da Silva – Morador – Bosques do Lenheiro 

37. Erique Alcarde Everaldo –Morador - Vila Industrial – Associação 

38. Edivaldo Alcarde – Morador – Vila Industrial  

39. Maria Terezina Alcarde Everaldo – Moradora – Vila Industrial – Associação 

40. Amarildo José Vieira – Morador – Altos do Piracicaba. 

41. Ana de Fátima Santos – Moradora – Algodoal 

42. Ananias Francisco da Silva – Morador – Algodoal – Associação 
43. Cleuza Maria Leite Everaldo – Moradora – Vila Industrial – Associação 

44. Fabiano Bertin – Equipe da Sedema 

45. Lucimara Hemert – Equipe CRAS – Mário Dedini 

46. 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. 

 

 
===================================================== 
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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL NORTE II 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA  

 Rua Corcovado, n° 2030 – Jardim Taiguara/Javari.  

Foi realizada no dia 19 de Maio de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária norte 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 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 aonde 
foi manifestando a todos o agradecimento pela presença, participação, à coordenação e equipe do 
CRAS Mário Dedini 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 norte. 
Informando que para participação nas plenárias regionais norte I e II foi emitido um total de 197 
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 ter algum trabalhando com a cultura e ter participado de uma 
plenária regional de 2014 / 2015, sendo ainda que a data que ocorrerá a eleição será no dia onze de 
junho no Museu Prudente de Moraes a partir das 19h00, assim para correta participação como 
candidato o mesmo deve fazer sua inscrição até dia quadro de junho, e para maiores informações, 
orientações verificar edital publicado no Diário Oficial dia 16 de maio, folha 02 e acompanhar 
também informações pela página do conselho municipal do orçamento participativo e da cultura. 
Feito estas explanação das instruções, organização dos trabalhos sobre a forma de participação na 
plenária regional e informes, 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 
oferecer maiores informações e esclarecimentos complementares sobre as reivindicação/demandas. 
Os expositores saber como o executivo vem tratando as demandas do ano anterior quando da leitura 
das demandas e justificando que muitas já foram apresentadas no ano anterior e assim mantendo-as 
novamente nesta plenária. Ao termino do processo de leitura os representantes entregaram uma via 
dos documentos a coordenação para registros/planilhamento das demandas apresentada é no caso 
de complementação, inclusão foi reforçado aos participantes que o mesmo devem proceder 
encaminhando de documento em até 05 (cinco) dias uteis (carta ou e-mail) a secretaria municipal de 
governo para ocorra efetivação de 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 Norte II. 

 

 

LISTA DE PRESENÇA dia 19/05 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Anilton Fernandes Rissato – Morador - Jd. Colina Verde – Comissão Local de Saúde 

2. Ana Gesine Juste Ribeiro – Moradora – Boa Esperança – Comissão Local de Saúde 

3. Lilian Keila Colina Pontes – Moradora – Javari – Comissão Local de Saúde 
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4.  André Fabio Oliveira – Morador – Vila Sônia – Associação 

5. Isaias Corrêa da Silva – Morador – Boa Esperança – Comissão Local de Saúde 

6. Sônia Carvalho – Moradora – São Luiz  

7. Bernadete Gomes da Silva – Moradora – Javari II 

8. Gilberto Venâncio – Morador – Javari III 

9. José Francisco Roncatto – Morador – Jd. Maria Cláudia – Assessor Parlamentar 

10. Lallia Endill Souza Silva – Moradora – Nossa Senhora das Graças  

11. Lucas Mauricio da Silva – Morador – Nossa Senhora das Graças  

12. Maria Luiza Mazoto Feregato – Moradora – Boa Esperança – Comissão Local de Saúde  

13. Orminda F. Carvalho – Moradora – São Luiz  

14. Ana Maria Carvalho – Moradora – São Luiz – Pastoral Carcerária 

15. Elisabete Aparecida Fernandes – Moradora – Boa Esperança – Assessora Parlamentar 

16. Jessika Keila Moyses Pontes – Moradora – Boa Esperança  

17. Dagmar Correr Schiavi – Equipe de coordenação – SMG. 

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


