
EVENTOS
ETAPA I

DATA HOR. DIVULGAÇÃO PARTICIPANTES FOTO

Oficina trabalho 
funcionários da 

prefeitura
14/05/05

9:00 as 
12:00

Convocação por 
telefone, através do 

gabinete
32

- 

Oficina trabalho 
funcionários da 

prefeitura 15/05/05

9:00 as 
12:00

Convocação feita no 
dia 14.05

35

-

Preparação do 
processo de oficina 
de trabalho com a 

sociedade civil 15/05/05

14:00 
as 

17:00

Convocação feita no 
dia 15.05

20

-

Preparação do 
processo de oficina 
de trabalho com a 

sociedade civil 21/07/05

8:30 as 
12:00

Reunião marcada no 
dia 15.05 e envio de 
e-mail para reforço

17

-

Preparação do 
processo de oficina 
de trabalho com a 

sociedade civil 25/07/05

9:00 as 
18:00

Reunião marcada no 
dia 21.07 e envio de 
e-mail para reforço

13

-



Sensibilização 
com o Segmento 
dos Vereadores 

para o Lançamento 
do Plano Diretor

25/08/05
19:00:

00

Convite entregue em 
mãos aos Nobres 

Edis

17

Registro da reunião com 
foto e reportagem no 

jornal “Notícia da Manhã” 
dia 26.07.05

Lançamento do 
Plano Diretor na 

Câmara Municipal 
de Catanduva

03/08/05
19:00:

00

Reportagens no 
jornal “Notícia da 

Manhã” dias 
26.07.05; dia 

03.08.05 e no jornal 
“O Regional” dia 

03.08.05;

79

 Reportagem com foto no 
jornal “Notícia da Manhã” 

no dia 05.08.05 

Preparação do 
processo de oficina 
de trabalho com a 

sociedade civil

04/08/05

8:30 as 
12:00

Reunião marcada no 
dia 25.07 e envio de 
e-mail para reforço

18

-



Sensibilização 
com o segmento 
do Terceiro Setor 
não Beneficente

17/08/05
19:00:

00

Entrega de 54 
convites (anexo nos 

arquivos) com 
cartilhas e folders, 
pessoalmente, aos 

dirigentes das 
organizações

19

Oficina de 
Trabalho com o 
segmento dos 
Vereadores

22/08/05

9:00 as 
12:00

Entrega de 11 
convites (anexo nos 

arquivos) com 
cartilhas e folders, 
pessoalmente, aos 

vereadores

6 pessoas mas 
nenhum vereador

Reportagem e foto sobre o 
evento nos jornais “O 

Regional” dia 23.08.05 e 
no “Notícia da Manhã” dia 

23.08.05

Oficina de 
Trabalho com o 

Território 4

29/08/05 e 
30.08.05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros e 

panfletagem(anexo 
nos arquivos) nos 

bairros 

29.08.05 – 19 
pessoas

30.08.05 – 14 
pessoas



31/08/05

Reportagem e foto sobre 
as oficinas nos bairros no 
jornal “Notícia da Manhã” 

dia 31.08.05

Divulgação do 
Plano Diretor na 

Fecic
09/09/05

19:00 
as 

22:00

Entrega de folders e 
divulgação “boca a 

boca”

- -

Oficina de 
Trabalho com o 

Território 7

12.09.05 e 
13.09.05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros e 

panfletagem(anexo 
nos arquivos) nos 

bairros 

12.08.05 – 73 
pessoas

12.08.05 – 51 
pessoas 



Sensibilização 
com o segmento 

do 3 setor 
beneficente

13/09/05
19:00:

00

Envio do convite 
(anexo nos arquivos) 
por mala direta para 

as organizações 
cadastradas na 

prefeitura

10

Sensibilização 
com o segmento 

privado

14/09/05
19:00:

00

Envio do convite 
(anexo nos arquivos) 
por mala direta e por 

e-mail para os 
gestores do 

comércio, indústria e 
rural

41

Reportagem e foto sobre o 
evento no jornal “Notícia 
da Manhã” dia 16.09.05 e 

foto tirada pelo núcleo 
gestor 

Oficina de 
Trabalho com o 
segmento 3 setor 
não beneficente

19.09.05 e 
20.09.05

19:00 
as 

22:00

Envio do convite 
(anexo nos arquivos) 
por  e-mail e ligações 
para as organizações 

cadastradas 

19.09.05 – 9 pessoas
20.09.05 – 6 pessoas

-



Oficina de 
Trabalho com o 

Território 5

19.09.05 e 
20.09.05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros e 

panfletagem(anexo 
nos arquivos) nos 

bairros 

19.09.05 – 16 
pessoas

20.09.05 – 13 
pessoas

Oficina de 
Trabalho com a 

OAB

21/09/05

19:00 
as 

22.00

Envio do convite 
(anexo nos arquivos) 
por mala direta  para 
todos os advogados 
cadastrados na OAB 

Catanduva

10

Oficina de trabalho 
com o segmento 

Privado

26.09.05 e 
27.09.05

19:00 
as 

22:00

Envio do convite 
(anexo nos arquivos) 
por  e-mail para os 

gestores do 
comércio, indústria e 

rural

26.09.05 – 11 
pessoas 

 27.09.05 – 5 
pessoas



Oficina de 
Trabalho com o 

Território 3

26.09.05 e 
27.09.05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros

26.09.05 – 5 pessoas 
 27.09.05 – 3 

pessoas do núcleo 
gestor e ninguém do 

território

Oficina de trabalho 
com o segmento 

Educacional

03.10.05 e 
04.10.05

19:00 
as 

22:00

Entrega de convites 
(anexo nos arquivos) 

pela Sec. de 
Educação para o 

ensino municipal; 
ligações feitas pela 

comunicação às 
escolas, e-mail 

enviado pela comum. 
(anexo nos arquivos) 
e também divulgação 

pela comunicação 
diretamente nas 

escolas

03.10.05 – 137 
pessoas

e 04.10.05 – 107 
pessoas

Sensibilização 
com os pais dos 
alunos do EMEI 
Angelo Carana 03/10/05

16:00:
00

Convite feito pela 
diretora do EMEI, 
para falarmos na 
reunião dos pais 31

-



Oficina de 
Trabalho com o 

Território 2

03/10/05 – 
o dia 

04.10.05 
foi 

transferido 
para o dia 
20.10.05 

para 
melhor 

divulgaçã
o

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros

03.10.05 – 6 pessoas 
 sendo que 4 são do 

núcleo gestor 

Oficina de trabalho 
com o segmento 
do Terceiro Setor 

Beneficente

17.10.05 e 
18.10.05

19:00 
as 

22:00

- 17.10.05 – 5 pessoas
e 18.10.05 – 4 

pessoas

-

Oficina de 
Trabalho com o 

Território 6

17/10/05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros

9 pessoas -



Oficina de 
Trabalho com os 

alunos do curso de 
Técnico Ambiental 

do SENAC

19/10/05

19:00 
as 

22:00

- 12 pessoas -

Oficina de 
Trabalho com a 
AMAR – Assoc. 

Dos moradores do 
Agudo Romão

20/10/05

19:30 
as 

22:00

Panfleto 
confeccionado e 
distribuído pelos 

diretores da AMAR

20 pessoas

Oficina de 
Trabalho com o 

Território 1

24/10/05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros

0 pessoas -



Oficina de 
Trabalho com o 

Território 8

24/10/05

19:00 
as 

22:00

Carro de Som 
passando em todas as 

ruas de todos os 
bairros

31 pessoas 


