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Presente relatório busca oferecer dados consolidando as atividades de gestão do conselho municipal 
do orçamento participativo, dentro das diversas etapas até a realização do fórum de gestão sobre as 
demandas. 
 
Partindo de um calendário fixado em fevereiro no Decreto Municipal n° 14.996/13, junto à 
nomeação dos representantes das entidades civil e poder público, sendo orientação do atual gestão 
administrativa municipal a ampliação dos números de representantes da sociedade civil junto ao 
conselho, adotando-se a implantação de mais 14 representantes no conselho como delegados das 
respectivas regiões. 
 

 Na primeira etapa de análise, conforme quadro 1 – Dados sobre as Plenárias Regionais, 
objetivo é apresentar numericamente a participação dos moradores, convidados em relação ao 
número que efetivamente participou das reuniões por região. Porém e independente se participante 
está ligado a associações, entidades civis organizadas, porém considerando-o como morador de um 
dos bairros dentro da respectiva região a qual ocorreu à reunião e onde foi feita a coleta das 
demandas de investimentos, manutenção e serviços públicos, com finalidade de contribuir para 
planejamento e elaboração do orçamento municipal de 2014.   
 

1. QUADRO - Dados sobre Plenárias Regionais: 
 

 Como demonstrado no quadro acima, apresenta a efetiva participação da comunidade por reunião e região, relacionando ao 
total de convites enviados, sendo que foram encaminhados 668 convite, com um total geral de 262 cidadãos participando das plenárias, 
destacando-se maior número de participantes ocorreu na região rural e o menor na região sul, respectivamente 76 e 27 participantes.  

 
 

Regiões Norte - dias 20 e 21 de Maio 
Convites 
Enviados 

Participantes 

CRAS – Vila Sônia 73 18 

CRAS – Mário Dedini 100 36 

Totalização = 02 173 54 

Regiões Leste – dias 27 e 28 de Maio 
Convites 
Enviados 

Participantes 

CRAS – Piracicamirim 33 15 

Centro Comunitário Sol Nascente Alvorada 52 28 

Totalização =02 85 43 

Regiões Centro – dia 11 de Junho 
Convites 
Enviados 

Participantes 

Centro Cívico Municipal – 3° Andar CQP.  117 28 

Regiões Sul – dias 17 e 18 de Junho 
Convites 
Enviados 

Participantes 

Centro Cultural Nhô Serra 44 16 

CRAS – Jardim São Paulo 30 11 

Totalização = 02 74 27 

Regiões Oeste – dias 24 e 25 de Junho 
Convites 
Enviados 

Participantes 

CASE – Jardim Itapuã 46 16 

CRAS – São José 31 18 

Totalização = 02 77 34 

Regiões Rural – dias 22 e 23 de Julho 
Convites 
Enviados 

Participantes 

SEMA  42 22 

SEMA 100 54 

Totalização = 02 142 76 

Total geral = 11 668 262 
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 No quadro 2, abaixo apresentamos resultados da participação das plenárias regionais do ano 
de 2013, buscando demonstrado numericamente e percentualmente relação entre o número de 
convites encaminhados e o número efetivo de participantes nas respectivas reuniões por região. 
Observa também no quadro o número de plenárias, o percentual de participantes por reunião em 
relação ao total de convites e do total geral de participantes, oferecendo demostrar resultado sobre 
a respectiva participação da comunidade nas plenárias.  
 
 

2. Quadro demonstrativo de participação: 
 
 

Plenárias Regionais 
Número de 
Plenárias 

Número de 
Convidados 

Número de 
Participantes 

% em relação 
Convites 

% em relação 
total Geral de 
Participantes 

Centro 01 117 28 23,93 10,69 

Rural 02 142 76 53,52 29,01 

Leste 02 85 43 50,59 16,41 

Oeste 02 77 34 44,16 12,98 

Norte 02 173 54 31,21 20,61 

Sul 02 74 27 36,49 10,30 

Totais Regiões = 06 11 668 262 39,22 100 

 Destaca-se para avaliação deste quadro, a plenária rural e leste movimentou uma participação na casa de 50% (cinquenta) 
por centro em relação aos convites enviados e as demais dentro de um intervalo entre 20 e 30 % (por centro), tendo como a menor a 
região centro. Porém quando avaliado em com relação ao total efetivo número de participantes a contribuição de participação da região 
rural manteve-se com a maior participação com 29, 01 (vinte nove vírgula um) por cento e a menor ocorreu na região sul com 10,30 
(deis vírgula trinta) por cento.  

 
 
 No quadro 3, a seguir busca demonstrar resultados partindo das demandas apresentadas 

pelos participantes e lançadas qualificando-as como demandas de investimento e de custeio, 
demonstrando a participação percentual das mesmas em relação ao total das demandas indicadas 
pelos moradores participantes das plenárias regionais.  
 

 

3. Quadro demonstrativo das Demandas por Região: 
 

Regiões 
Demandas 

Investimento 

% em 
relação 
total DI 

Demandas 
Custeio 

% em relação 
total DC 

Total Geral 
% em relação 

total de 
demandas 

Centro 42 8,33% 65 15,29% 107 11,52% 

Leste 119 23,61% 91 21,41% 210 22,60% 

Norte 144 28,57% 115 27,06% 259 27,88% 

Oeste 90 17,86% 76 17,88% 166 17,87% 

Rural 66 13,10% 58 13,65% 124 13,35% 

Sul 43 8,53% 20 4,71% 63 6,78% 

Total 504 100% 425 100% 929 100% 

% relação total 54,25% 45,75% 100% 

 Pode-se, demonstrar que as indicações apresentadas nas regiões pelos moradores/participantes equivaleram-se, 

representando demandas de investimentos com participação no total de 54,25 (cinquenta e quatro vírgula vinte e cinco) por 

cento e respectivamente demanda de custeio com participação total de 45,75 (quarenta e cinco vírgula setenta e cinco) por 

cento.  

 DI – Demandas de Classificação orçamentaria - Investimento 

 DC – Demanda de Classificação orçamentária – Administração Custeio 
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 No quadro 4, buscamos apresentar resultados partindo das demandas qualificadas como 
investimento e custeio, resultando na relação demandas (X) verso número de participantes  por 
classificação da demanda e pelo total geral das demandas indicadas pelos moradores participantes  
 
 

4. Quadro demonstrativo das Demandas x participantes por Região 

 

Regiões 
Demanda 

Investimento 
(DI) 

Demanda 
Custeio  

(DC) 
Total Geral 

Número de 
Participantes 

Relação nº 
de (DI) pelos 
Participantes 

dentro da 
Região 

Relação nº de 
(DC) pelos 

Participantes 
dentro da 

Região  

Relação nº 
(DI+DC) pelos 

Participantes o 
dentro da 

Região 

Centro 42 65 107 28 1,5000 2,3214 3,8214 

Leste 119 91 210 43 2,7674 2,1163 4,8837 

Norte 144 115 259 54 2,6667 2,1296 4,7963 

Oeste 90 76 166 34 2,6471 2,2353 4,8824 

Rural 66 58 124 76 0,8684 0,7632 1,6346 

Sul 43 20 63 27 1,5926 0,7407 2,3333 

Total 504 425 929 262 1,9237 1,6221 3,5458 
 Pode-se, observar neste quadro os resultados tomando-se por base a relação das demandas já classificadas sejam 

elas de investimentos, custeios e total, pelo número de participantes que efetivamente participaram das respectivas reuniões 

plenárias, demonstrando assim o número de demandas geradas pelo número de participante por região.  

 O quadro 5 a seguir, apresentamos partindo do número de inscrições os resultados da 

participação da população no fórum de gestão das Demandas do Orçamento Participativo – 2013.  

5. Quadro demonstrativo participantes do Fórum Região 

Participantes do por inscrição Fórum 
 

Participantes  
 

Participantes 
efetivamente votaram  

% Participantes por região em 
relação total 

Centro 10 10 16,13% 

Leste 10 10 16,13% 

Norte 9 7 11,29% 

Oeste 9 9 14,52% 

Rural 19 19 30,64% 

Sul 7 7 11,29% 

Inscritos somente Fórum 19 >>>>>>>> >>>>>>>> 

Vereadores 03 >>>>>>>> >>>>>>>> 

Apoio e Gestores Públicos 17                                                           >>>>>>>> >>>>>>>> 

Gestor Outro Município e Empresa 03 >>>>>>>> >>>>>>>> 

Total 106 62 100% 

 Buscamos acima demonstrar participação dos munícipes no fórum, incluindo-se distribuição com direito a voto por 
região e sua participação na divisão dos grupos em relação ao total de participantes efetivamente praticaram o voto 
dentro da respectiva importância. 

 

 
Anexo      (1.1 a 1.6) – Memoria técnica plenárias regionais;  
Anexo      (2.1 a 2.6) – Quadro de lançamento de demandas; e, 
Anexo   (3.0 a 3.08) – Fórum Memoria técnica Fórum de Gestão; 
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Conclusão, o agrupamento de informações, dados apresentados na elaboração deste relatório, 

buscamos oferecer desenvolvimento de forma a estruturada dos procedimentos, das atividades, e da 

composição dos respectivos resultados, proporcionado auxiliar a gestão da administração pública na 

análise das demandas originarias das plenárias regionais do orçamento participativo realizada no 

período de maio a julho de 2013, junto aos moradores representantes da sociedade civil.  

Ainda nos arquivos (planilha eletrônica – demandas 2012 e 2013) encontram-se as demandas, 

identificadas com: o número de ordem digitado, o bairro, tipo de ação, o gestor público de 

competência e a entidade que as apresentou em plenária regional.  

Portanto buscamos pelas plenárias regionais e o fórum de gestão das demandas do orçamento 

participativo oferecer espaço de participação, dentro da capacidade organizacional possível, 

promovendo, o conhecer, o debate, contribuindo para troca de informações, a integração e sobre 

tudo o compartilhamento das às ações de gestão pública. Trazendo aos participantes como o gestor 

público tem trabalhado no desenvolvimento de gestão sobre as demandas, quais suas origens e 

como serão tratadas pelos gestores. 

 Assim através destes encontros com os moradores e representantes da sociedade civil, acreditamos 

ter contribuído para construir um laço de integração com a sociedade participante, principalmente 

frente exposição dos anseios e abrangência de suas demandas, dentro especificidade local, regional e 

da cidade, sugerindo a participação na hierarquização das demandas e que o resultado do fórum, 

seja, pelo gestor público, analisada, tratado, laborada de forma a possibilitar procedimentos e ação, 

de planejamento governamental no comprometimento com, à evolução, a situação, e o retorno de 

informações ao conselho municipal do orçamento participativo, moradores e representantes da 

sociedade civil que ofereceram o produto com sua participação em plenárias regionais e no fórum, 

acreditando que a finalidade é de oferecer aprimoramento aos instrumentos de gestão pública 

verticalizando, universalizando e unificando o canal participação para desenvolvimento de 

programas e ações que fortaleça os instrumentos de transparência da gestão pública. 
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