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Pauta: Evento Gestão das Demandas Orçamento Participativo  

 

Titulo Evento:  

Fórum de Gestão das Demandas do Orçamento Participativo 

 
Data do Evento: 

24 de Agosto de 2013 

 

Horário do Evento:  

Das 08h30 as 13h00 

 

Local do Evento: 

Centro Cívico “Florival Coelho Prates” - Prefeitura Municipal de Piracicaba – Anfiteatro. 

 

Grupo de Trabalho: 

Poder Público: Semae – Dra. Olivia; - Finanças - Sr. Pedro Vinicius; Saúde – Dr. Moises 
Taglietta; Governo – Dagmar e Maistro. 

Conselho do Orçamento Participativo: Srs. Adair de Jesus Rodrigues e Jackson do 

Nascimento Santiago; Sras. Liliam Aparecida Olegário, Maria Regina Correa da Silva e Maria 

Vanusia Lima dos Reis. 

 
Reuniões do Grupo de Trabalho: 

Dias 16 e 19 de Julho; - 01 e 22 de Agosto. 

Horário das reuniões: 10h00 

Local: Secretaria Municipal de Governo – 10° andar 

Grupo de Trabalho: Objetivo organização do evento sendo: 

 

Convite  

Há quem será enviado. “Lista de presença das Plenárias Regionais de 2012 e 2013”. 

Inscrição dos participantes no evento – na sua região conforme lista de participação nas 

plenárias e documento RG. 

Todos participantes terão voz no evento, e quanto a voto somente os participantes presentes 
nas plenárias regionais de 2012 e 2013; 

 

AGENDA DO FÓRUM 

Das 08h30 às 09h00 – Inscrições dos Participantes 

Das 09h00 às 09h30 – Abertura 

Das 09h30 às 10h30 – Apresentação sistematização – SMG e SEMFI 

Das 10h30 às 10h45 – Café 

Das 10h45 às 12h00 – Divisão dos participantes em grupo por região. Trabalho de 

ordenamento e hierarquização das demandas coletadas nas plenárias regionais. 

Das 12h00 às 12h30 – Relatório das demandas hierarquizadas por região.  

Das 12h30 às 13h00 – Apresentação e Encerramento. 
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ROTEIRO DO FÓRUM: 
 
Instruções: 
 
Convite – a todos se encontra cadastrado no banco de dados do OP. 
 
Todos os cidadãos pode fazer sua inscrição para participar do Fórum de Gestão. 
 
Os cidadãos que participaram assinando lista de presença das plenárias regionais de 
2012 e 2013 terão direito a voz e voto. Os cidadãos presentes no fórum terão direito a 
voz. 

 
Os cidadãos que participaram da reunião plenária regional receberam no ato da sua 
inscrição pasta contendo as demandas dos bairros da sua região. (A – Planilha 
SISTEMATIZAÇÃO DEMANDAS INVESTIMENTO) bem como, uma quantidade total 
de 12 (doze) etiquetas, sendo 03 (três) da cor azul, amarela, verde e vermelha que 
deverão ser fixadas à frente das demandas. Possibilitando assim indicação de maior 
prioridade e hierarquizando das demandas de interesse para seu bairro ou região.  
 
 Cor Azul >>>>>> indica grau de prioridade     (A)......= Alta      
 Cor Amarela >>> indicará grau de prioridade (MA)....= Média Alta 
 Cor verde >>>>> indicará grau de prioridade  (M)......= M  
 Cor vermelha >> indicará grau de prioridade  (MB)...= MB 
 

Dos Objetivos: 
 
Ampliar e aprimorar de forma permanente processo de informação sobre as demandas. 

 

Propiciar aos participantes das reuniões plenárias regionais conhecerem as demandas de 

forma mais ampla de toda a sua região. 
 

Propiciar aos participantes do fórum, o conhecer, o debate, intercâmbio, o compartilhamento e 

a indicação de hierarquização das demandas oriundas das plenárias regionais por região. 

 

O contribuir para o entendimento aos participantes do fórum, dos diversos canais de 
solicitação de demandas na estrutura de gestão pública. 

 

Contribuir para fortalecimento e integração entre os participantes sobre os desenvolvimentos e 

ações do governo, frente às demandas indicadas nas plenárias regionais. 

 

Propiciar o acompanhamento, o tratamento, o desenvolvimento dos procedimentos na 
estrutura da gestão administrativa sobre as demandas apresentada. 

 

Ampliar o conhecer, sobre o desenvolvimento e atuação da gestão orçamentária do município, 

proporcionado aos cidadãos, acesso fácil, acompanhamento e avaliação periódica sobre as 

demandas, garantindo a aplicação do recurso de forma transparente, amparados as ações e 
programas do plano plurianual - PPA, LDO – Lei de diretrizes orçamentaria e LOA – Lei 

Orçamentaria Anual.  
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