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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL I  

CRAS Jardim São Paulo – Rua Prof. Felinto de Brito, n° 366 – Jd. São Paulo.  

Foi realizada no dia 28 de Março de dois mil e dezesseis com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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 Jardim São Paulo 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 sul. Informando que para participação nas plenárias regionais sul I e II foi 
emitido um total de 174 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 sul 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 sul 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 Sul I. 

LISTA DE PRESENÇA dia 28/03 

Nome – Entidade/Bairro 

1. Valeriano Nunes Pereira – Morador – Jardim Paraíso  
2. Carlos Fernando Vieira da Costa – Moradora – Nova América 

Eu, Dorival José Maistro apoiado nas informações da equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Governo que coordenou a plenária região oeste realizada no CRAS Jardim São Paulo, 
transcrevi á presente ata memoria técnica da reunião. 
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Memória Técnica PLENÁRIA REGIONAL SUL II  

Centro Cultural Sebastião da Silva Bueno “NHÔ SERRA”  

Rua Antônio Ferraz de Arruda, n° 409 – Parque 1° de Maio. 

Foi realizada no dia 29 de Março de dois mil e dezesseis com inicio as 19h00, reunião plenária sul 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 
Centro Cultural Nhô Serra 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 sul. Informando que para participação nas plenárias regionais sul I e II foi 
emitido um total de 174 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 sul 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 sul 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 Sul II. 

LISTA DE PRESENÇA dia 29/03 
Nome – Entidade/Bairro 

1. Antônio Afonso Coletti – Morador – Nova América 

2. Isaac Jorge Roston Junior – Morador – Jd. Astúrias 

3. Neiva Aparecida Palmieri – Moradora – Jd. Astúrias 

4. Edna Petri Bizan – Moradora – Água Branca 

5. Rosangela Cristina Soto Callegaro – Moradora – Água Branca 
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6. Gilberto Luiz Rossi Callegaro – Morador – Água Branca 

7. Jacirene Maria de Lima – Moradora – Água Branca 

8. Cleusa Ap. Teixeira Ribeiro – Moradora – Água Branca 

9. Maria Aparecida Silveira – Moradora – Água Branca 

10. Celso Moretti – Morador – Jardim Elite 

11. Roberto Valarini – Morador – Nova América 

12. Carlos Fernando Vieira da Costa – Morador – Nova América 

13. Paulo Roberto Costa – Morador – Caxambu 

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

15. Antônio Carlos Martins – Morador – Caxambu 

16. Benedicto Roque A. Martins – Morador – Caxambu 

17. Sara Mirian Pinheiro de Oliveira – Moradora – Água Branca 

18. Santinha Monteiro de Oliveira – Moradora – Água Branca 

19. Luciana Alves Vieira – Moradora – Água Branca/Monte Feliz 

20. Eva Ap. R. Alamino – Moradora – Água Branca. 

21. Luzia M. Medeiros Ferraz – Moradora - Água Branca 

22. Maria S. F. da Silva – Moradora – Água Branca 

23. Marta A. da Silva – Moradora – Água Branca 

24. Vicente Souza Duarte – Morador – Água Branca 

25. Jairo Luiz Pelegrinoti – Morador – Jardim Elite 

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

27. Daniel Fleury – Morador – Higienópolis 

Eu, Dorival José Maistro apoiado nas informações da equipe técnica da Secretaria Municipal 
de Governo que coordenou a plenária região oeste realizada no Centro Cultural “NHÔ SERRA”, 
transcrevi á presente ata memoria técnica da reunião. 


