Registro de reunião.
Realizamos a primeira reunião no Bairro Veneza, na noite de 14/05/18, na casa da Sra.
Rejane Fogaça, localizada na Av. Brasil. Nesta reunião estavam presentes Rejane, Gilson,
Adriano, Joana, Ilton, Maria e o marido. No início da reunião, informamos os presentes
que a atual administração, representada pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Cidade, na pessoa da Sra. Magna Stella, e para o momento da reunião, designou a
Assistente Social Marguit para os primeiros contatos, onde o objetivo é regularizar a
situação de todos os Bairros, promovendo eleições, informando e orientando quanto aos
documentos necessários, para efetivar a representatividade dos Bairros junto a
administração pública, a importância e os ganhos coletivos para o Bairro com a
Associação de Moradores nas reivindicações de melhorias necessárias em cada território.
Também informamos que a Secretária Stella, através da Secretaria Municipal de
Planejamento e Cidade, após todos os Bairros estarem regularizados, vai fornecer curso
de capacitação/qualificação, com objetivo de apresentar projetos de cunho social,
custeados com recursos que podem ser captados em várias fontes, e demais ações que
visem atender o público, após diagnóstico de prioridades e identidade do Bairro, identificar
o perfil do Bairro. Após explanações referentes ao tema, a Sra. Joana falou que ha 14
anos trabalha com crianças do Bairro, através do Projeto “Amigos da Criança”, e entende
que reorganizar a Associação de Moradores é de elevada importância para todos, sendo
essa fala dos demais presentes. Por sugestão dos moradores, foi agendamos nova data
para segunda reunião para dia 21/05/18, com objetivo de divulgar amplamente a
necessidade de reativar a Associação dos Moradores. A segunda reunião dia 21/05/18, foi
realizada na Oficina de Motos do Sr. Adriano, e participaram Rejane, Adriano e esposa,
Carla, Flávia e o marido, Ilton, Maria, Ana e o marido. Repetimos a fala da reunião anterior
e esclarecemos dúvidas referente documentação quando os moradores presentes falaram
ter entendido o objetivo e importância da Associação. Após isso, fiz contato com Adriano e
este disse que não poderia assumir. Fiz contato com outros moradores que conheço,
como o Sr. Jean, Geraldo, Daiane, Iraci entre outros, e tivemos pouco avanço. Em
seguida, constatamos um distanciamento dos moradores, todos falam saber da
importância da Associação, e nenhum quer se envolver. Passados 04 dias, mudei a
estratégia, fiz novo contato com o grupo e incentivei todos a avaliar os benefícios que os
moradores podem perder se não se unirem e obtive resultado positivo. Eleição agendada
para dia 20 de junho de 2018. Devem protocolar requerimento com Sueli na Casa dos
Conselhos até dia 08/05/18. Passadas duas semanas, articulei reunião de mobilização
com outro grupo de moradores para dia 25/06/18, com início as 18:30 horas, e estavam
presentes a Cerenita, Diva, Cilmara, Leidma, Michele, Ivete, Celina, Juarez, Roque e
Graziela. Me apresentei, Secretaria que represento, nome da Secretária, objetivos da
Secretaria referente reativar a Associação de Moradores. A reunião foi longa (até 21:05), e
os moradores presentes mostraram interesse e entendimento positivo, e pediram tempo
até dia 10/07/18 para apresentar documentação para composição de chapa.

