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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 16 de Maio de dois mil e dezesseis com inicio as 19h00, reunião plenária norte I, 
no local acima descrito, conforme calendário de 2016 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 senhora Dagmar Correr Schiavi e Pedro Rocha, representantes da 
Administração Municipal da Secretaria Municipal de Governo, onde os mesmos manifestaram a todos 
o agradecimento pela presença e participação, agradecendo também a 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 solicito aos presentes para fazer uma breve 
apresentação de sua pessoa manifestando nome, bairro, ou entidade que está representando ou 
entre outras informações que achar importante. Na sequência a coordenação da reunião plenária 
passou a expor 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 227 convites entregue nas residências. Exposto também que neste ano o 
congresso do orçamento participativo ocorrerá no dia 16 de Julho, e que para tanto os participantes 
desta plenária que assinaram lista de presença são delegados natos tendo direito à voz, de votar e ser 
votado para classificação das demandas e bem como, na eleição de membros desta região para 
compor o conselho municipal do orçamento participativo. Feito estas explanação a coordenação 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 aos presentes. Terminado o 
processo de leitura os representantes entregaram uma via dos documentos à coordenação para 
devidos registros/planilhamento das demandas, 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 smg.op@piracicaba.sp.gov.br ou comop@piracicaba.sp.gov.br;) a 
secretaria municipal de governo para ocorra efetivação de lançamento das demandas em planilha. 
Antes do encerramento a coordenação reforçou aos presentes para que não deixem de preencher a 
lista de presença, pois por está que a administração municipal promove as comunicações e 
convocações dos representantes da sociedade civil região norte I e II para participar dos eventos e 
principalmente por está que se dá o direito ao representante da sociedade civil de participar com 
direito a voz e de votar e ser votado no Congresso Municipal do Orçamento Participativo, 
manifestando ainda da importante da presença dos participantes desta reunião plenária no 
congresso, visto que, no congresso que ocorre a priorização as demandas por meio de votação e 
eleição dos membros da região norte para compor o conselho municipal do orçamento participativo, 
entretanto comunicou que todas as orientações sobre o congresso serão encaminhadas e divulgadas 
em breve. Finalizando os trabalhos foi feito manifestação de agradecimento a todos pela presença 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 16/05 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Gilvânia Pereira de Souza Mustafa – Moradora – Algodoal  

2. Moisés de Souza Mustafa – Morador – Algodoal 
3. Sônia Maria Bueno Carreiro – Moradora – Mário Dedini 

4. Marcio Rodrigues da Silva - Morador – Vila Industrial 
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5. Andréia G. Portella - Moradora – Vila Industrial 

6. Adelino Sérgio A. Junior – Morador – Algodoal 

7. Rosinalva C. R. Paz – Moradora – Santa Rosa/Palmeiras   

8. Benedito Miller – Morador – Sta. Rosa /Ipês  

9. Maria Aparecida Theodoro Novello – Moradora – Santa Rosa 

10. Dirceu Marcondes Rezende – Morador – Sta. Rosa /Ipês  
11. Marta Maria Lopes Rezende – Moradora – Sta. Rosa / Ipês  

12. Ricardo Conceição Amaral – Morador – Sta. Rosa / Palmeiras 

13. Mussa Mustafa – Morador – Algodoal 

14. Francisco Cláudio Pires da Silva – Morador – Mário Dedini 

15. José Luís Teodoro - Morador - Santa Rosa  
16. Edivaldo Alcarde – Morador – Vila Industrial  

17. Kátia Maria Paschoalini – Moradora – Mário Dedini  

18. Jorge Eduardo Sabadin da Costa – Morador – Sta. Rosa 

19. Paula Adriele Nascimento Silva – Moradora – Algodoal 

20. Jackson do Nascimento Santiago – Morador – Algodoal 
21. Nilva Gonçalves Santana – Moradora – Algodoal 

22. Lucineia Rodrigues Souza - Moradora – Algodoal 

23. Anderson Ruan Nascimento Silva – Morador – Algodoal 

24. Luiz Henrique Souza Montanhere – Morador – Algodoal 

25. Erique Alcarde Everaldo –Morador - Vila Industrial  
26. Marcelo Henrique Teodoro Ribeiro – Morador – Jd. Gilda 

27. Juliana M. Porto Joaquim – Moradora – Vila Fátima  

28. Junior Cezar Joaquim – Morador – Vila Fátima 

29. Carlos Cesar Bernardo dos Santos – Morador – Vila Industrial 

30. Gilmar Aparecido da Silva – Morador – Vila Industrial 
31. Ana Regina Pereira – Moradora – Algodoal 

32. Jefferson A. O. Gomes – Morador – Vila Sônia 

33. Maria Madalena de Godoy Gomes – Moradora – Vila Sônia 

34. Maria Terezina Alcarde Everaldo – Moradora – Vila Industrial 

35. Rosemeire de Fátima Ribeiro Pecorari – Moradora – Vila Industrial 

36. Cleuza Maria Leite Everaldo – Moradora – Vila Industrial 

37. Cléa Braga Ferreira Moreira – Moradora – Sta. Rosa / Ipês 

38. Paulo César Romero – Morador – Sta. Rosa 

39. Isabel Batista da Cunha Santos – Moradora – Sta. Rosa 

40. Suellen Amanda Santos – Moradora – Sta. Rosa 

41. Mina Goreth Vitti – Moradora – Sta. Rosa 

42. José Orestes de Oliveira – Morador – Sta. Rosa 

43. Fernando Benedito – Morador – Pq. São Jorge 

44. Reginaldo Antônio Stocco – Morador – Mário Dedini 

45. Marisa Helena Martins Medeiros – Moradora – Santa Rosa/Palmeiras 
46. Antônio Celso Alleoni – Morador – Pq. São Jorge 

47. Carlos Alberto Ferreira Moreira – Morador – Sta. Rosa/Ipês 

48. Ivair Moises Medeiros – Morador – Sta. Rosa/Palmeiras 

49. Paulo Carreiro – Morador – Mário Dedini 

50. I. Cristina Margioto – Moradora – Vila Industrial 
51. Marisa Fátima Miguel Medeiros – Moradora – Sta. Rosa/Palmeiras  

Eu, Dorival José Maistro apoiado nas informações da equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Governo que coordenou a plenária região leste realizada no CRAS Mário Dedini, transcrevi 
á presente ata memoria técnica da reunião. 
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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL NORTE II 

CRAS - Centro Referencia de Assistência Social Vila Sônia 

Rua Padre Otto Andreas Josef Wolf, n° 720 – Vila Sônia.  

Foi realizada no dia 17 de maio de dois mil e dezesseis com inicio as 19h00, reunião plenária norte II, 
no local acima descrito, conforme calendário de 2016 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 senhora Dagmar Correr Schiavi e Pedro Rocha, representantes da 
Administração Municipal da Secretaria Municipal de Governo, onde os mesmos manifestaram a todos 
o agradecimento pela presença e participação, agradecendo também a coordenação e equipe do 
CRAS Vila Sônia pela recepção apoio e secção do prédio para realização da plenária. Após 
apresentação da coordenação dos trabalhos, foi solicito aos presentes para fazer uma breve 
apresentação de sua pessoa manifestando nome, bairro, ou entidade que está representando ou 
entre outras informações que achar importante. Na sequência a coordenação da reunião plenária 
passou a expor 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 227 convites entregue nas residências. Exposto também que neste ano o 
congresso do orçamento participativo ocorrerá no dia 16 de Julho, e que para tanto os participantes 
desta plenária que assinaram lista de presença são delegados natos tendo direito à voz, de votar e ser 
votado para classificação das demandas e bem como, na eleição de membros desta região para 
compor o conselho municipal do orçamento participativo. Feito estas explanação a coordenação 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 aos presentes. Terminado o 
processo de leitura os representantes entregaram uma via dos documentos à coordenação para 
devidos registros/planilhamento das demandas, 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 smg.op@piracicaba.sp.gov.br ou comop@piracicaba.sp.gov.br;) a 
secretaria municipal de governo para ocorra efetivação de lançamento das demandas em planilha. 
Antes do encerramento a coordenação reforçou aos presentes para que não deixem de preencher a 
lista de presença, pois por está que a administração municipal promove as comunicações e 
convocações dos representantes da sociedade civil região norte I e II para participar dos eventos e 
principalmente por está que se dá o direito ao representante da sociedade civil de participar com 
direito a voz e de votar e ser votado no Congresso Municipal do Orçamento Participativo, 
manifestando ainda da importante da presença dos participantes desta reunião plenária no 
congresso, visto que, no congresso que ocorre a priorização as demandas por meio de votação e 
eleição dos membros da região norte para compor o conselho municipal do orçamento participativo, 
entretanto comunicou que todas as orientações sobre o congresso serão encaminhadas e divulgadas 
em breve. Finalizando os trabalhos foi feito manifestação de agradecimento a todos pela presença 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 17/05 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Fernanda Aparecida Martins – CRAS Vila Sônia 

2. Maria de Lourdes Oliveira - Moradora – Parque Orlanda 

3. Santos Teixeira Martins – Morador – Três Maria  

4. Emerson Marcelo Vieira – Morador – Jardim Castor  
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5. Edson Aparecido L. Assis – Morador – Parque Orlanda 

6. José Francisco Roncato – Morador – Jd. Maria Cláudia 

7. Eugênio Stipp – Morador – Vila Rezende 

8. José Gomes de Lima – Morador – Parque Orlanda 

9. Marinês A. Gonçalves – Moradora – Parque Orlanda 

10. Mario Paixão – Morador – Nossa Senhora das Graças 

11. Wellington Cardozo de Camargo – Morador – Javari III 

12. Joelma Adelina Olegário – Moradora – Javari III 

13. Amauri Giusti – Morador – São Luiz  

14. José Rocha Azevedo – Morador – Vila Sônia 

15. Sônia de Fátima Carvalho – Moradora – São Luiz 

16. Liliam Olegário – Moradora – Boa Esperança 

17. Latoya Olegário – Moradora – Boa Esperança 

18. Eduardo Martins – Morador – Nova Pacaembu 

19. Luis Fernando de Lima – Morador – Nossa Senhora das Graças 

20. Ana Maria Carvalho – Moradora – São Luiz  

Eu, Dorival José Maistro apoiado nas informações da equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Governo que coordenou a plenária região leste realizada no CRAS Vila Sônia, transcrevi á 
presente ata memoria técnica da reunião. 


