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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL I  

Centro Social e Varejão Parque dos Eucaliptos  

Av. Thales Castanho de Andrade, n° s/n° – Parque dos Eucaliptos.  

Foi realizada no dia 30 de Março de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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, 
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 sul. Informando que para participação nas plenárias regionais sul I e II foi 
emitido um total de 105 convites entregue nas residências. Assim feito uma breve explanação das 
instruções e organização dos trabalhos e da forma de participação na plenária regional, e bem como, 
objetivo da presente reunião plenária. Na sequência 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. 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. 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 Sul I. 

LISTA DE PRESENÇA dia 30/03 
 

Nome – Entidade/Bairro 

 

1. Dalva Pires Martins - Moradora – Costa Rica 

2. Maria José Clares Silva – Moradora – Parque dos Eucaliptos 

3. Claudinete Soares Silva – Moradora – Jardim das Flores 

4.  Valeriano Nunes Pereira – Morador – Jardim Paraíso - Associação 

5. Terezinha Nunes dos Santos Soares – Moradora – Parque dos Eucaliptos 

6. Cleuza Maria Adão Aguiar – Moradora – Pq. Dos Eucaliptos – Associação 

7. Pedro Rocha – Equipe coordenação – SMG 

8. Fabiano Bertin – Equipe SEDEMA 

9. 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. 
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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL II - Centro Comunitário Bairro Nova América  

Rua Coronel João Pereira de Almeida, n° 200 – Nova América.  

Foi realizada no dia 31 de Março de dois mil e quinze com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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, 
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 sul. Informando que para participação nas plenárias regionais sul I e II foi 
emitido um total de 105 convites entregue nas residências. Assim feito uma breve explanação das 
instruções e organização dos trabalhos e da forma de participação na plenária regional, e bem como, 
objetivo da presente reunião plenária. Na sequência 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. 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 Sul II. 

 

LISTA DE PRESENÇA dia 31/03 

 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Miriam Pavan Coletti – Moradora – Nova América 

2. Lourdes Gomes da Silva – Moradora – Nova América 

3. Carlos Fernando Vieira da Costa – Morador – Nova América – Conselheiro 

4. Salvador Dias Sobrinho – Morador – Nova América 

5. Pedro Rocha – Equipe de coordenação – SMG 

6. Gilmar Tanno – Morador – Morumbi – Associação 

7. Luiza Rodrigues Alexandre – Moradora – Nova América 

8. Neyde Eunice Teixeira da Cruz – Moradora – Nova América 

9. Rosana Ap. Goes – Moradora – Nova América.  

10. Vilma Terezinha Bellaz Ferraz – Moradora – Nova América 

11. Eliana Bartalin Pinto – Moradora – Nova América 

12. Tereza Dias – Moradora – Nova América 



CONSELHO MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – COMOP 
PLENARIA REGIONAL CALENDARIO 2015 

 

SMG OP – MAISTRO  

13. Tereza Ciriaco Amaro – Moradora – Nova América                                                                                                                                                                                  

14. Terezinha Aparecida Alves – Moradora – Nova América 

15. Dilaeni Conceição Alves – Moradora – Nova América 

16. Pedrilia C. H. Camargo – Moradora – Nova América 

17. Maria Creusa do C. Tancredo – Moradora – Nova América 

18. Valdete dos S. Ribeiro – Moradora – Nova América 

19. Ruth Gaspar de Camargo – Moradora – Água Branca 

20. Celina Danelon Silva – Moradora – Água Branca 

21. Rosangela Cristina Soto Callegaro – Moradora – Água Branca – Associação 

22. Gilberto Luiz Rossi Callegaro – Morador – Água Branca 

23. Vicente Souza Duarte – Morador – Água Branca                                                                                                                      

24. Maria Aparecida Z. Mello – Moradora – Nova América 

25. Roberto Valarini – Morador – Nova América 

26. Celso Moretti – Morador – Jardim Elite 

27. Antônio Afonso Coletti – Morador - Nova América 

28. Joaquim Antônio de Campos – Morador – Nova América 

29. Edna Petri Bizan – Moradora – Água Branca 

30. Eva Aparecida R. Alamino – Moradora – Água Branca. 

31. Marcia do Carmo N. Baldinato de Toledo – Moradora – Nova América. 

32. Maria Terezinha C. da Silva – Moradora – Nova América 

33. Terezinha Jesus Amaral – Moradora – Nova América 

34. Izaura Tabai Rodrigues de Moraes – Moradora – Nova América 

35. Antônio Rodrigues de Moraes – Morador – Nova América 

36. Jonas Samuel Alves – Morador – Nova América 

37. Isaac Jorge Roston Junior – Morador – Jd. Astúrias – Associação 

38. Neiva Aparecida Palmieri – Moradora – Jd. Astúrias – Associação 

39. Rosana Silvia Prompto Gramado – Moradora – Nova América  

40. Rosalina Albino Prompto – Moradora – Nova América 

41. Romeu Paulo Furlan Junior – Morador – Nova América 

42. João Paulo Caldeira Pimenta – Morador – Bosque Água Branca 

43. Paulo Mina – Morador – Parque 1° de Maio 

44. Carlos Alberto Valério – Morador – Nova América  

45.  Monsenhor Orivaldo Casini – Morador – Nova América – Padre 

46. 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. 


